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Návod k použití čtyřbodové berle a pětibodové berle 

Modely: 
 
Zboží č. 5030 (s pomocnou horní částí a jemnou rukojetí) Zboží č. 5040 (oboustranná kulatá rukojeť) 
Zboží č. 5070 (oboustranná kulatá rukojeť)   Zboží č. 5080 re (anatomická rukojeť, vpravo) 
Zboží č. 5071 (oboustranná kulatá rukojeť)   Zboží č. 5081 li (anatomická rukojeť, vlevo) 
Zboží č. 2000 (oboustranná plastová rukojeť)  Článek-č. 5045 (jemná rukojeť Airgo) 
Zboží č. 2015 (oboustranná plastová rukojeť)  Zboží č. 17 AR / AL (anatomická rukojeť, vpravo / vlevo) 
Článek-č. 2036bro (oboustranná pěnová rukojeť)  Zboží č. 17 FR / FL (rukojeť Fischer, pravá / levá) 
Článek-č. 2036si (oboustranná pěnová rukojeť)  Zboží č. 17 S (oboustranná jemná rukojeť) 
Zboží č. 16si - stříbro (oboustranná pěnová rukojeť) Zboží č. 3314 (oboustranná jemná rukojeť) 
Zboží č. 16br - hnědá (oboustranná plastová rukojeť)  
 

 
 
 

 Účel 
 

Naše čtyř a pětibodové berle jsou pevné chodící pomůcky pro efektivní částečnou úlevu a koordinaci při chůzi a postavení. 
Používají se k péči o osoby s omezenou schopností chodit a mohou být použity pouze na pevných a rovných površích. Berle lze 
používat doma i venku. Seznamte se rovněž pečlivě s bezpečnostními pokyny, které obsahují další podrobnosti! 
 

 1. Obecné informace o výrobku 
 

Naše čtyř- a pětibodové berle se vyznačují následujícími vlastnostmi:  
• Vysoká nosnost, podle provedení schváleného pro osoby do max. tělesné hmotnosti 270 kg (viz technické údaje). 
• Jsou vyrobeny s vysoce kvalitních materiálů, jako jsou hliník ve spojení s plastem (Pa). 
• Snadno a individuálně nastavitelné tlačítkem, sponou nebo šroubem, a proto je lze přizpůsobit téměř jakékoli tělesné výšce. 
• Speciální konstrukce berlí poskytuje vysokou stabilitu a také umožňuje použití při chůzi do schodů. 
• Aby se zabránilo jednostrannému tlaku na zápěstí a loket, je u některých modelů tyč ohnutá pod držadlem. 
• Pokud se berle používá v souladu se zamýšleným použitím, nehrozí žádné nebezpeční. 
 

 2. Bezpečnostní pokyny 
 

• Používání berlí si nechte vysvětlit svým specializovaným prodejcem nebo zdravotnickým personálem.  
• Pro správné funkční a ergonomické nastavení se prosím obraťte na svého specializovaného prodejce! 
• Dodržujte prosím maximální přípustnou tělesnou hmotnost uvedenou na výrobku!  
• Berle musí být zajištěna všemi čtyřmi nohami na zemi. 
• Nastavení výšky nohou musíte vždy zablokovat. 
• Na vaši berli nesmíte zavěšovat kabelky, vaky ani jiné položky. (Obr. D) 
• Na berli se nesmí provádět žádné mechanické změny, neboť v takovém případě neneseme 
 odpovědnost a nedokážeme nadále zajistit bezpečnost berlí! Ze stejného důvodu by se měly používat pouze  
 originální náhradní díly a originální příslušenství! 
  
• Berle jsou pouze berlemi a nesmí se používat pro jiné než stanovené použití, 
 jako například ke zvedání nebo přesouvání nábytku! (Obr. E) 
• Berle se nesmí používat jako pomůcka při mačkání světelných spínačů nebo tlačítek ve výtahu! 
• Přilnavost spodní části je klíčová pro bezpečné držení berlí! 
• Bezpečné držení je silně omezeno na nestabilních površích jako jsou štěrk, písek nebo listí!  
• Guma na koncovce berle nedrží na vlhkých nebo zledovatělých površích! 
• Velmi nebezpečné jsou i nerovnosti nebo díry v zemi. Berle na nich mohou neočekávaně sklouznout nebo do nich zapadnout!  
   
• Také volně položená podlahová krytina se může odsunout nebo představovat bod s rizikem zakopnutí! 
• Během nastavení tlačítka se musí tlačítko vysunout z příslušného otvoru! 
• Otvory pro nastavení berlí podléhají určitému opotřebení. Je důležité zabezpečit, aby se do hůlky  
 nevrtaly otvory; v opačném případě nelze nadále zaručit bezpečné zajištění tlačítka. 
• Během nastavení spony je třeba plastovou sponu používat pozitivně!  
• Všechny šroubované spoje musí být pevně utaženy!  
• Gumová koncovka berle by se neměla příliš opotřebovat! Pokud je hrot berle příliš opotřebený, obraťte se prosím  
 na specializovaného prodejce nebo zdravotnický personál, aby mohli hrot berle vyměnit. 
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• V případě, že si na vnějším povrchu berlí všimnete viditelného poškození, obraťte se na svého specializovaného prodejce nebo 
zdravotnický personál!  
• Na vlhkých nebo zledovatělých površích buďte prosím mimořádně opatrní; i vlhká dlažba může představovat neočekávané 
riziko uklouznutí!  
•  Zvláštní pozornost je třeba věnovat nedostatečným světelným podmínkám, protože nerovnosti povrchů jsou pak jen stěží 
viditelné!  
• Vyhýbejte se zasněženým nebo zledovatělým povrchům, pokud nejsou berle opatřeny hroty na sníh a led! 
 

Potřebujete berle, protože vaše obvyklá pohyblivost je omezená. I když vám berle v této situaci mohou pomoci, vaše základní 
pohyblivost je stále omezena! Buďte si tohoto stavu neustále vědomi a při používání berlí vždy postupujte opatrně! 
 

 3. Nastavení berle 
 

Varování! 
Čtyř- a pětibodové berle smí nastavovat pouze kvalifikovaný personál! Nesprávné nastavení berlí může snižovat jejich funkčnost 
nebo způsobovat přetěžování pacienta! Berle vám bude poskytnuta jako pacientovy řádně sestavená a individuálně 
přizpůsobená vašemu tělu specializovaným prodejcem nebo zdravotnickém personálem. Pokud si nejste jisti, zda tomu tak je, 
obracejte se prosím na příslušný specializovaný personál, který vám pomůže radou i praktickou pomocí. Berle vám přinesou 
žádoucí ulehčení, pouze pokud budou optimálně nastaveny pro vaši tělesnou výšku.                                               
                                              

To se provádí následovně:          Obr. B 
 

1. U modelů s pojistnou maticí ji nejprve uvolněte (obr. A). 
 
2a. Nastavení tlačítkem: 
Zatlačte tlačítko do trubky (obr. B). 
Přesuňte nyní berli do ortopedicky správné polohy pro konkrétní případ 
 zatlačením zadní části ven nebo dovnitř.   
  
Znovu zajistěte nastavení výšky a to tak, že srovnáte obě trubky tak, aby byly 
oba zajišťovací otvory na sobě a tlačítko opět zapadlo na své místo.  
Tlačítko se musí slyšitelně vysunout z nastavovacího otvoru!  
2b. Nastavení pomocí svorky: 
Stiskněte sponu (obr. C). 
Přesuňte nyní berli do ortopedicky správné polohy pro konkrétní případ 
 zatlačením zadní části ven nebo dovnitř.  
Zajistěte svorku z vnější strany v požadovaném nastavení. 
2c. Nastavení pomocí šroubu: 
Povolte křídlovou matici a vyšroubujte šroub se závitem z trubky (obr. D). 
Přesuňte nyní berli do ortopedicky správné polohy pro konkrétní případ 
 zatlačením zadní části ven nebo dovnitř. 
Znovu zašroubujte šroub do odpovídajícího otvoru a křídlovou matici pevně dotáhněte zpět. 
3. Poté opět utáhněte pojistnou matici (v závislosti na modelu). 
Pozor: 
Existuje nebezpečí pádu, protože se berle mohou složit, pokud nebudou šrouby po nastavení výšky vráceny do správné polohy! 
Proto po každém nastavení výšky zkontrolujte správné utažení tak, že se pokusíte trubky otočit nebo posunout! 
 

 4. Použití 
 

Používání berlí se může velmi lišit a závisí na individuálních omezeních schopnosti chůze! Kvalifikovaný personál vás zaškolí, jak 
správně berle používat!  
• Berle nepoužívejte ve vodě.  

Pronikání vody může způsobit korozi nebo oxidaci trubek (ocel nebo lehký kov), což zvyšuje riziko zlomení berlí. Je třeba 
zabránit trvalému kontaktu berlí s vlhkostí.  

 Pokud se berle dostanou do kontaktu s vlhkostí, měly by být odpovídajícím způsobem vysušeny. 
• Správné zacházení s berlemi vyžaduje trochu praxe.   
 Doporučujeme proto, abyste na začátku měli podporu druhé osoby.  
• Pokud je to možné, chůzi do schodů s berlemi byste si měli nacvičit s pomocí kvalifikovaného personálu!  
• Vždy používejte podpěru na opačné než poraněné straně nebo nohu zatěžujte opatrně!  
• Nedávejte berle příliš daleko dopředu. V opačném případě můžete spadnout! 
• Uchopte rukojeť berle celou rukou úplně a pevně!  
• S berlí dělejte jen malé kroky a držte se pevně rukojetí. 
• Při nastavování berlí stůjte pevně. 
• Berle vždy udržujte na zemi co nejrovněji, aby neklouzaly!  
• Pokud si sedáte, dle možnosti použijte židli s opěrkami. Při vstávání můžete opěrky využít jako oporu!  
• Pokud je to možné, noste pohodlnou obuv s plochou podrážkou, aby noha zatížení lépe zvládala!  
• Pokud je to možné, využijte doprovod a opřete se o pomocníka, aby vás mohl v případě pádu zachytit!  
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Obr. J 

 5. Preventivní opatření 
 

Pokud budete používat berle, některé části těla budou vystaveny neobvyklé zátěži! To může způsobovat následující nežádoucí 
vedlejší účinky:  
• Pokud používáte dvě berle, celou vahou těla spočívejte na pažích a ramenou!   

Pamatujte, že to může vést na začátku nebo při delším používání k bolesti a nadměrnému zatěžování! Dopřejte si dostatečné 
přestávky! 

 

 6. Skladování a péče 
 

• Berle nikdy neskladujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna, topení nebo v přihrádce vozidla.  
• Berle nenechávejte delší dobu ležet na slunci! Silné sluneční záření nebo teplo ničí  
 plast!  
• Chraňte vaše berle před pádem a před poškozením laku. 
• Pryžový nárazník je část podléhající oděru a je třeba jej pravidelně vyměňovat. 
• Po delší době nepoužívání se berle nesmí používat bez předchozí kontroly  
 kvalifikovaným personálem! 
• Přiměřená doba skladování je omezena na 2 roky za vhodných podmínek uskladnění.  
Upozornění! 
• Úchyty a gumové koncovky nikdy nečistěte látkami obsahujícími olej! Nebezpečí uklouznutí! (Obr. J) 
• V případě potřeby odstraňte nečistoty z berle jemným čisticím prostředkem a měkkým hadříkem. 
Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové díly! 
Poznámka: 
Pokud je nezbytná dezinfekce, použijte vhodný dezinfekční prostředek. Dodržujte prosím pokyny výrobce.  
 

 7. Omezení používání 
 

• Berle se smí zatěžovat pouze v souladu s pokyny výrobce.  
Dodržujte prosím maximální přípustnou tělesnou hmotnost uvedenou v letáku k výrobku! 
• V případě většího zatížení nebo pochybností se obracejte na svého specializovaného prodejce.  
• Ohnuté nebo poškozené berle se nesmí za žádných okolností znovu používat, neboť již nezajišťují  
 dostatečnou stabilitu.  
• V důsledku nebezpečí prasknutí ohnutých berlí je nelze ani opravovat! V takovém případě požádejte svého specializovaného 
prodejce o výměnu. 
• Vadné a staré berle nepatří do komunálního odpadu! Zeptejte se prosím své odpadové společnosti, kam a jak  
 můžete berle vyhodit.  
 

 8. Další použití (pronájem) / doba použití 
 

Neneseme odpovědnost v souladu se zákonem o odpovědnosti za výrobek při prvním uvedení našich výrobků na trh. Podruhé 
souhlasíme pouze v případě, že byl výrobek námi testován. Životnost berlí je omezena na 2 roky. Po uplynutí tohoto data nese 
odpovědnost za používání berlí uživatel. 
 

 9. Likvidace 
 

S dotazy ohledně místní likvidace odpadů se obracejte na svého specializovaného prodejce. 
 

 10. Záruka a odpovědnost 
 

Zakoupili jste si vysoce kvalitní produkt. Pokud chcete uplatnit oprávněnou reklamaci, navzdory standardům vysoké kvality naší 
výroby, jsme oprávněni dle našeho vlastního uvážení během 12měsíční záruční doby vadný výrobek buď opravit nebo vyměnit za 
bezvadný kus. 
Neneseme odpovědnost za škody vyplývající ze změn provedených na našich výrobcích. 
Záruka se nikdy nevztahuje na škody související s běžným opotřebením nebo nevhodným používáním. Díly podléhající 
opotřebení jsou ze záruky vyloučeny. 
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 11. Technické údaje 
 

Zboží Rukojeť Použití Seřízení 
Rukojeť pro 

dimenzování k 
podlaze 

Stopa: cm 
Hmotn
ost na 

kus 

Max. 
tělesná 

hmotnos
t 

5070 Kulatá rukojeť vpravo/
vlevo 

7- krát skládací 
pomocí spony 47 cm - 57 cm 19,5 x 16,5 540 g 35 kg 

5071 Kulatá rukojeť vpravo/
vlevo 

6- krát skládací 
pomocí spony 56 cm - 66 cm 26,5 x 23 580 g 100 kg 

2000 Ergonomická 
rukojeť 

vpravo/
vlevo 

9krát skládací 
tlačítkem 75 cm - 95 cm 23 x 24 1100 g 100 kg 

2015 Ergonomická 
rukojeť 

vpravo/
vlevo 

6- krát skládací 
pomocí spony 52 cm - 67 cm 17 x 23 870 g 100 kg 

2036bro Pěnová rukojeť vpravo/
vlevo 

12krát skládací 
tlačítkem 75 cm – 97,5 cm 16 x 23,5 680 g 100 kg 

2036si Pěnová rukojeť vpravo/
vlevo 

12krát skládací 
tlačítkem 75 cm – 97,5 cm 16 x 23,5 680 g 100 kg 

16 si Pěnová rukojeť vpravo/
vlevo 

9krát skládací 
tlačítkem 83 cm - 103 cm 24 x 31 740 g 100 kg 

16 br Ergonomická 
plastová rukojeť 

vpravo/
vlevo 

7- krát skládací 
tlačítkem 77 cm - 92 cm 24 x 31 740 g 100 kg 

5030 Pomocná horní část 
s jemnou rukojetí 

vpravo/
vlevo 

7- krát skládací 
pomocí spony 76 cm - 85 cm 24,5 x 28,5 940 g 100 kg 

5040 Kulatá jemná rukojeť vpravo/
vlevo 

7- krát skládací 
pomocí spony 78 cm - 90 cm 24,5 x 28,5 800 g 100 kg 

5080 re Anatomická rukojeť vpravo 7- krát skládací 
pomocí spony 73 cm - 84 cm 24,5 x 28,5 760 g 100 kg 

5081 li Anatomická rukojeť vlevo 7- krát skládací 
pomocí spony 73 cm - 84 cm 24,5 x 28,5 760 g 100 kg 

5045 Jemná rukojeť Airgo vpravo/
vlevo 

10-krát skládací 
pomocí tlačítka 76 cm – 99 cm 15 x 20 945 g 115 kg 

17 S Jemná rukojeť vpravo/
vlevo 

 7-skládací pomocí 
šroubu 78 cm - 93 cm 24,5 x 22 1 kg 100 kg 

17 FR Rukojeť Fischer vpravo  7-skládací pomocí 
šroubu 78 cm - 93 cm 24,5 x 22  1 kg 100 kg 

17 FL Rukojeť Fischer vpravo  7-skládací pomocí 
šroubu 78 cm - 93 cm 24,5 x 22  1 kg 100 kg 

17 AR Anatomická rukojeť vpravo  7-skládací pomocí 
šroubu 78 cm - 93 cm 24,5 x 22 1 kg 100 kg 

17 AL Anatomická rukojeť vpravo  7-skládací pomocí 
šroubu 78 cm - 93 cm 24,5 x 22 1 kg 100 kg 

3314 Pogumovaná jemná 
rukojeť 

vpravo/
vlevo 

10-krát skládací 
pomocí tlačítka 79 cm - 100 cm 17 x 25 1,9 kg 270 kg 

 
 
 
Další příslušenství najdete na stránkách www.ossenberg.com 


