
 

 
 

Zamýšlené použití 
Opěrné rámy pro chůzi jsou určeny pro použití osobami trpícími narušenou rovnováhou, popřípadě 
slabýma nohama. Oproti vycházkové holi přenáší chodítko větší část hmotnosti uživatele přes paže. 
Toto přesunutí zatížení z nohou do paží může napomoci při snižování bolesti nohou a zlepšit mobilitu. 
Chodítko s podpěrou předloktí 200RC od Days je vyrobeno z anodicky oxidovaných hliníkových trubek 
a je vybaveno opěrkami předloktí a plastovými rukojeťmi. Má dvě 5cm (2“) přední otočná kolečka a 
dva zadní pryžové hroty. Úhel rukojeti lze nastavit. K dispozici máte inbusový klíč, jenž slouží k 
utažení trubek rukojetí po seřízení. 

Nastavení výšky 
Chcete-li seřídit výšku rámu, stiskněte dvě tlačítka podle obr. 1. Jemně stiskněte nohu a lehce otočte. 
Nohu nastavte do požadované polohy. Poté otočte a upravte tak, aby tlačítka vyčnívala skrze otvory. 
Postup nastavování výšky zopakujte pro všechny nohy rámu. Ubezpečte se, že nohy jsou ve stejné 
výšce. Jakmile bude výška rámu v pořádku, měl by být uživatel s to udržet vzpřímený postoj a přitom 
mít předloktí opřené o opěrky. 

Použití 
Chůze 
Dejte chodítko na zem jeden krok dopředu a přistupte k němu. Nejprve použijte postiženou nohu a 
poté přikročte druhou nohou. Nesmíte příliš vcházet do prostoru chodítka. Jakmile se dostanete do 
stabilní polohy, zvedněte chodítko (zatlačte ho, pokud používáte chodítko s koly) a přesuňte o kousek 
dopředu. Celý proces zopakujte. 
Vstávání ze židle a sedání 
Chcete-li se posadit, otočte se s chodítkem před židlí a opatrně se ji nohama dotkněte. Poté opatrně 
položte ruce na opěrky židle, pomalu se předkloňte a pomalu se posaďte. 
Chcete-li vstát, dejte chodítko před židli, poté se postavte. Zatlačte na opěrky židle. Ruce přesouvejte 
na chodítko až budete zcela stát. 

Informace o údržbě a celkové bezpečnosti 
Chodítka Days jsou navržena tak, aby vyžadovala jen minimální údržbu. Jsou vyrobena  
z eloxovaných hliníkových trubek. Stačí je otřít jemným hadříkem. Nepoužívejte drsné abrazivní 
prostředky. 
Je-li zapotřebí provést dezinfekci, proveďte čištění, jak ho popisujeme výše, a otřete roztokem 
chlórového dezinfekčního prostředku (1000 ppm, Haz Tabs, Percept), opláchněte a osušte. 
Nedoporučujeme čištění ponorem. 
Neskladujte při teplotě pod bodem mrazu. Hmotnost uživatele, pro kterou je chodítko navrženo, 
nesmí být překročena. Pravidelně kontrolujte uvolněné rukojeti, ohnuté části rámu a protažené nebo 
nadměrně zatěžované seřizovací otvory. Zkontrolujte, zda nedošlo k rozdělení, opotřebení ani 
uvolnění nástavce nebo koleček. Nepoužívejte, jestliže rám vykazuje známky poškození. 
Odstraňte překážky, jako jsou volné koberečky, nebo se jim vyhněte. Dávejte pozor na mokré 
podlahy a nebezpečí ve venkovním prostředí, jako jsou mokré listy a led. Noste plochou obuv  
s pevnou patou. 
Specifikace 
Maximální hmotnost uživatele: 160 kg 
Výškově nastavitelné: 96 - 109 cm (38-43“) 
Celková šíře: 74 cm (29“) 
Informace o záruce 
Chodítka Days jsou kryta zárukou po dobu jednoho roku od data koupě, a to proti vadnému 
dílenskému zpracování a vadným materiálům. Pokud zjistíte závadu, obraťte se prosím na svého 
dodavatele / prodejce. 
Záruka se nevztahuje na následné náklady plynoucí z vyřizování reklamace, především ne pak na 
náklady za dopravu a cestování, ztrátu na výdělku a další výdaje. 
Výrobce nepřejímá odpovědnost za případné škody ani poranění způsobené nesprávným použitím 
nebo nedodržením výše uvedených pokynů. 
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Obr. 1 

Návod k použití je k dispozici i ve verzi s velkými znaky. Pokud tuto verzi požadujete, obraťte se prosím na zákaznické středisko 
Performance Health, kde vám zajistí výtisk. 

Tento návod prosím uschovejte pro budoucí použití. 
 

 

 

Výrobce: 
Performance Health International Ltd. 
Nunn Brook Road, Huthwaite, 
Sutton-in-Ashfield,  
Nottinghamshire, NG17 2HU, UK. 
UK: 
Tel.: 03448 730 035 
Fax: 03448 730 100 
www.performancehealth.co.uk 
International: 
Tel: +44 1623 448 706 
Fax: +44 1623 448 784 
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Performance Health Supply, Inc. 
28100 Torch Parkway Suite 700, 
Warrenville, IL 60555-3938, USA. 
Tel.: 1-800-323-5547 
Telefax: 1-800-547-4333 

 
Performance Health ANZ 
Unit 3, 3 Basalt Road, 
Pemulwuy NSW, Australia 
2145. Tel.: 1300 473 422 
Fax: 1300 766 473 

Performance Health France 
Zone Industrielle de Montjoly, 
11 Avenue de I’Industrie - CS 40712 
08013 Charleville-Mézières Cedex, France.      
Tel.: 03 24 52 61 15 
Fax: 03 24 52 90 34 
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