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Tento návod si musíte přečíst a důkladně se s ním obeznámit 
ještě před použitím výrobku. 
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ÚVOD 

Děkujeme, že jste si koupili invalidní vozík společnosti Roma Medical. Pokročilý 
výzkum a vývoj v kombinaci s vysoce kvalitními komponenty a přísným testováním 
jsou garancí, že invalidní vozíky Roma Medical splňují nejvyšší standardy. 
Tento návod k použití vám pomůže používat váš invalidní vozík s jistotou. Je důležité 
dodržovat bezpečnostní informace uvedené v tomto návodu a brát na vědomí různá 
varování a doporučení. Ujistěte se před použitím, že jste porozuměli těmto 
uživatelským pokynům a postupujte podle pokynů pro údržbu. 

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 

Invalidní vozíky Roma Medical 1473 a 1473X byly navrženy tak, aby umožňovaly 
mobilitu uživatelům až do 226kg a 317 kg. 
Odnímatelné opěrky nohou a rukou usnadňují přepravu a skladování, když se vozík 
nepoužívá. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

1473 
Hloubka (bez opěrky nohou) 85 cm   
Šířka 78 cm   
Výška 92 cm   
Výška sedu 52 cm   
Hloubka sedu 48 cm   
Šířka sedu 56 cm   
Sedadlo k opěrce nohou 40–53 cm   
Celková hmotnost 24 kg   
Maximální hmotnost uživatele 226 kg   

1473X 
  

Hloubka (bez opěrky nohou) 97cm   
Šířka 90 cm   
Výška 89 cm   
Výška sedu 47 cm   
Hloubka sedu 53 cm   
Šířka sedu 66 cm   
Sedadlo k opěrce nohou 43–58 cm   
Celková hmotnost 26 kg   
Maximální hmotnost uživatele 317 kg   
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INFORMACE O VLASTNOSTECH 

1473 & 1473X invalidní vozík s vlastním pohonem 

  

1. Zajišťovací brzdy 
2. 24“ zadní kola odolná proti propíchnutí 
3. 8“ pevná přední kolečka odolná proti propíchnutí 
4. Výklopné odnímatelné opěrky nohou 
5. Odnímatelné područky 
6. Středový šroub příčné vzpěry 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Tato uživatelská příručka přináší vodítka k nejběžnějším postupům a technikám, 
které se podílejí na bezpečném provozu a údržbě vašeho invalidního vozíku. 
Procvičujte prosím tyto techniky, dokud nebudete kompetentní v manévrování kolem 
překážek a nebudete se při ovládání vašeho invalidního vozíku cítit jistí. Techniky 
popsané v této brožuře jsou výchozím bodem pro nového uživatele invalidního 
vozíku, přičemž největší důraz je kladen na bezpečnost. 
Použijte tento návod jako základní příručku. Mnoho uživatelů invalidních vozíků 
úspěšně používá techniky, které vám doporučujeme na následujících stránkách. Je 
také vhodné, aby se do před používáním invalidního vozíku do nácviku zapojil i 
zdravotnický personál. 
VŽDY SE UJISTĚTE, že jsou brzdy při usedání nebo opouštění invalidního vozíku 
aktivovány. 
VŽDY SE UJSITĚTĚ, že se při jízdě v motorovém vozidle se uživatel invalidního 
vozíku bezpečně přemístí na sedadlo motorového vozidla a použije bezpečnostní 
zádržná opatření, která jsou ve vozidle k dispozici. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

o Nepřekračujte stanovenou maximální hmotnostní kapacitu. 
o Nepoužívejte vozík do strmého stoupání, pokud váš invalidní vozík není 

vybaven koly proti převrácení a nemáte doprovod. 
o Nesnižujte opěrky nohou na vzdálenost menší než 6,5 cm od země. 
o Nestoupejte při přemísťování na invalidní vozík nebo z něj na opěrky nohou. 

Mohlo by dojít k překlopení vozíku. 
o Neopírejte se o invalidní vozík nebo jej nepoužívejte jako pomůcku pro chůzi, 

může dojít ke ztrátě rovnováhy. 
o Nenaklánějte se dopředu, pokud jste se neujistili, že jsou kolečka v přední 

poloze. 
o Nepokoušejte se vozík zvedat za područky nebo opěrky nohou, pokud jsou 

odnímatelné. 
o Nenahrazujte ani nepoužívejte jiné součástky než originální díly Roma 

Medical. 
o Neupevňujte na kolečkách invalidního vozíku zádržné prvky. 
o Ujistěte se, že jsou brzdy čisté a správně nastavené. Brzdy mohou selhat, 

pokud nejsou pneumatiky správně nahuštěny. 
o Nenoste na tlačných rukojetích tašky, protože to může ohrozit stabilitu vozíku 

na nakloněných nebo nerovných plochách. 
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NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
Vyjmutí invalidního vozíku z krabice 
Převraťte krabici na stranu (úzký okraj) tak aby rukojeti invalidního vozíku směřovali k 
podlaze. Mírně zatáhněte za tlačné rukojeti a vytlačte vozík z krabice. Tento postup 
zmírňuje nutnost zvednout invalidního vozíku nad výšku pasu. 

Rozložení invalidního vozíku 
Odstraňte veškerý vnější obal z invalidního vozíku. 
Jemně roztáhněte područky od sebe a invalidní vozík by se 
měl rozložit. Zatlačte dolů po stranách sedadla, abyste zajistili, 
že se vozík zcela rozloží. Zajistěte, aby příčné kolejnice 
sedadel zapadly zcela do vodící lišty sedadla a aby kolejnice 
sedadla byly rovnoběžně s trubkami rámu. 

 

Skládání invalidního vozíku 
Opěrky nohou zvedněte do svislé polohy, odnímatelné 
opěrky můžete případně před skládáním odstranit. Sklopte i 
opěradlo. 
Uchopte přední okraj čalounění sedadla a vytáhněte jej 
nahoru. Příčné vzpěry invalidního vozíku se při skládání 
invalidního vozíku sevřou dohromady. 
U sklopných modelů sklopte před složením vozíku opěradlo. 

 

Natahování, opírání a ohýbání 
Pokud se budete muset na vozíku natáhnout dopředu nebo 
se ohnout, ujistěte se nejprve, že vám přední kolečka 
poskytnou dostatečnou stabilitu. Umístěte přední kolečka do 
přední polohy a zabrzděte. 

Když se nakláníte dozadu, umístěte invalidní vozík co 
nejblíže k předmětu, na který se snažíte dosáhnout. 
Nenatahujte se příliš dopředu. 
Neopírejte se o opěradlo, protože by mohlo dojít k naklonění 
vozíku či jeho destabilitě.
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Sklápění/naklápění (pouze pro účely obsluhy) 
 
Uchopte pevně tlačné rukojeti a umístěte nohu na nášlapnou trubku. 
Zatlačte dolů na nášlapnou trubku, dokud vozík nedosáhne bodu vyvážení. 
Doprovodná osoba pocítí rozdíl v rozložení váhy a může tak kontrolovat náklon 
pomocí rukojetí a nášlapné trubky. 
Otočte invalidní vozík v požadovaném směru. 
Pro návrat z nakloněné polohy podržte jednu nohu na nášlapné trubce a pevně 
uchopte rukojeť a pomalu vozík snižujte směrem dolů k zemi. 
Stejně postupujte, když chcete osobu převézt s vozíkem přes obrubník. 
Pro přejezd obrubníku je zapotřebí doprovodné osoby. 
Invalidní vozík by měl být nakloněn zpět způsobem popsaným výše. 
Při jízdě na obrubník táhněte invalidní vozík nahoru a přes obrubník pozadu. 
Při jízdě z obrubníku postupujte stejně jako při jízdě nahoru, spusťte invalidní vozík 
pomalu dolů z obrubníku s vozíkem nakloněným dozadu. 
Ujistěte se při provádění těchto činností, že má průvodce dostatečnou tělesnou 
hmotnost, aby udržel invalidní vozík a uživatele. Pokud ne, zajistěte asistenci dvou 
průvodců. 
Nepoužívejte invalidní vozík na eskalátoru. 
Nepoužívejte invalidní vozík ke scházení nebo vycházení schodů 
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VAROVÁNÍ 

NESEDĎTE v přední části sedadla a nesnažte se 
dosáhnout na vysoko umístěné předměty. To by 
mohlo případně vést k překlopení směrem dopředu a 
ke zranění uživatele. 

NEPOUKOUŠEJTE se zvednout předměty, které se 
nacházejí na podlaze mezi nohama. 
VŽDY vyhledejte pomoc, pokud je objekt mimo váš 
dosah. 

NENATAHUJTE SE příliš z vozíku směrem dozadu 
nebo prudce neměňte polohu vašeho tělo - mohlo by 
dojít k destabilizaci vozíku. 

NESTŮJTE na opěrkách nohou, došlo by k překlopení 
vozíku dopředu. Vždy vyklopte opěrky nohou nahoru a 
položte nohy na podlahu. 
Vyhledejte VŽDY pomoc, kdykoli se setkáte s obtížemi. 
Upozornění - Při posuzování, zda může osoba používat 
invalidní vozík by měl být zdravotnický poradce schopen 
určit stabilitu osob při používání invalidního vozíku a v 
případě potřeby doporučit invalidní vozík vybavený 
páčkami proti překlopení. 
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NASTAVENÍ 

Každý invalidní vozík je dodáván s malou sadou nástrojů, která obsahuje potřebné 
nástroje k provádění jednoduchých úprav a údržby. 

Parkovací brzda 

Poznámka: Pokud by parkovací brzda byla neúčinná, zkontrolujte, zda je 
pneumatika nahuštěna, protože nízký tlak v pneumatikách může ovlivnit funkci 
brzdy. 

Pokud se parkovací brzda stane 
neúčinnou, lze ji nastavit 
uvolněním dvou imbusových 
šroubů zakroužkovaných na 
obrázku. 
Plně uvolněte brzdu, uvolněte 
šrouby a opatrně posuňte 
brzdovou část směrem k 
zadnímu kolu asi 5 mm. 
Utáhněte dva šrouby a otestujte. 
Pokud brzda zůstává neúčinná, 
opakujte proces, dokud brzda 
nedrží. 

Vezměte prosím na vědomí, že u některých modelů jsou brzdy upevněny dvěma 
maticemi a ne imbusovými šrouby. Tyto matice by měly být uvolněny pomocí 
dodaného klíče a seřízeny stejným způsobem, jak je popsáno. 

Výška opěrky nohou 

Hloubku opěrky nohou by měl v ideálním případě upravit dodavatel před uvedením 
invalidního vozíku do provozu. 

Výšku opěrky nohy lze nastavit 
uvolněním šroubu na spodní 
straně opěrky, točením na 
opačnou stranu pomocí klíče, 
který je součásti výbavy 
invalidního vozíku. Nastavte 
požadovanou výšku a poté 
znovu utáhněte. 

Šroub úplně NEUVOLŇUJTE, 
protože to může způsobit 
problémy při opětovném 
utahování. 
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Vyklopení/sklopení opěrky nohou 

Ujistěte se, že jsou opěrky nohou správně 
umístěny na kolících, jak je znázorněno na 
obrázku. Pokud horní a spodní kolík neumístíte 
správně, může dojít k uvolnění opěrky nohou 
nebo případně k jejímu poškození. 

Stisknutím páčky, která je na obrázku označena 
šipkou, můžete opěrku nohou buď otočit 
směrem ven z cesty, nebo otočit směrem ven a 
pak zvednout, pokud ji potřebujete odstranit pro 
přepravu. 

Pro přepravu opěrky nohou odstraňte. Opěrky 
nohou můžete při přenosu vytočit směrem 
dovnitř nebo ven. Vždy se ujistěte, že jsou patní 
opěrky na svém místě, aby se zabránilo riziku 
pádu nohou pacienta ze zadní části opěrky 
nohou pod invalidní vozík. 

Odnímatelné područky 

Pro snadnější boční přesun lze područky 
odstranit. 

Jednoduše stiskněte tlačítko zakroužkované na 
obrázku. 

Při úpravě područek se ujistěte, pružinová 
tlačítka zcela zapadla do zástrčky na konzole na 
područky. 
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Volitelné opěrky nohou pro invalidní vozíky 1473 a 1473X  

Volitelná opěrka nohou umožňuje invalidní vozík používat pacientům s omezenou 
flexibilitou nohou nebo v případě, že nosí sádru. 

Viz foto níže, které odpovídá popisu. 

Po instalaci se může opěrka nohou zvednout do požadovaného úhlu zvednutím v 
bodě „C“. Je použit západkový systém, což znamená, že se opěrka automaticky 
zablokuje v dané poloze, jakmile ji spustíte. 

Chcete-li opěrku nohy vrátit zpět do výchozí polohy, podepřete konec opěrky nohou v 
bodě „C“ a stlačte šedé uvolňovací tlačítko „A“. Budete muset držet opěrku nohou 
podepřenou a zároveň stisknuté tlačítko, aby došlo k úplnému snížení. 
NENECHEJTE opěrku nohou spadnout. 

Stisknutím páčky „B“ můžete opěrku nohou otočit dovnitř, ven nebo ji vyjmout. 

Nastavte výšku opěrky nohou pomocí šroubu na spodní straně opěrky nohy, v 
blízkosti bodu C, stejným způsobem, jak je popsáno u standardní opěrky nohy výše. 
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ÚDRŽBA ____________________________________________  
Kdykoli některá část vašeho invalidního vozíku nefunguje správně, může dojít k 
nebezpečné situaci. Pravidelná kontrola, seřizování a výměna opotřebovaných dílů 
zajistí mnoho let bezproblémového výkonu. 

Kola 
Velká kola by měla být kontrolována alespoň jednou měsíčně z hlediska správné 
těsnosti nápravy. Pokud je kolo volné nebo se otáčí, lehce utáhněte šroub na ose. 
Chcete-li otestovat správnou těsnost, opřete vozík na jednu stranu a otáčejte 
kolečkem. Kolo by se mělo v průběhu pomalého spouštění dolů přestat otáčet. Pokud 
se náhle zastaví, je příliš těsné a musíte uvolnit osu. 

Kolečka 
Občas zkontrolujte všechna kola, zda na nich nejsou nečistoty, jako jsou vlasy, které 
mohou bránit kolu ve správném pohybu. 
Kolečka jsou připevněna k vidlici pomocí matice na vidlici a šroubu. Tato matice a 
šroub by měly být pravidelně kontrolovány, aby se kolo mohlo bezpečně, ale volně 
otáčet. Otočná vidlice kolečka umožňuje, aby se vozík správně otáčel. Seřizovací 
pojistná matice je umístěna pod krytem kolečka. Odklopte tento kryt, abyste 
zpřístupnili pojistnou matici. Pokud je pojistná matice příliš těsná, bude se chodítko 
obtížně ovládat. Pokud je pojistná matice příliš volná, kolečko se kýve a může 
způsobit, že se vozík stane nestabilním. 
Chcete-li zkontrolovat správnou těsnost, naklopte vozík dozadu a položte rukojeti na 
podlahu. Zvedněte kolečko směrem ke stropu a poté jemně zatlačte dolů na obě 
strany. Kolo a vidlice by se měly volně otáčet ke spodní části oblouku a viset rovně 
dolů k podlaze. Pokud se kolo zastaví v úhlu na jedné straně, uvolněte pojistnou 
matici na stopce vidlice. 

Křížové vzpěry 
Středový šroub pravidelně namažte. To pomůže vozíku být pružnější při křížení 
nerovných povrchů. 

  



 
Roma Medical Aids Ltd. 

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK 
Company Registration No. 1869285 

Website: www.romamedical.co.uk 
Email: sales@romamedical.co.uk 

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499 
13 

  

 
BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY 

Doporučujeme, abyste se svým invalidním vozíkem absolvovali každý rok prohlídku a 
údržbu u vašeho dodavatele. 
Pravidelně provádějte následující kontroly. Četnost těchto prohlídek závisí na 
frekvenci použití vozíku. 

Všeobecné 
Zkontrolujte, že lze vozík snadno složit a rozložit. 
Zkontrolujte, že vozík jede rovně (žádný přílišný odpor nebo tah na jednu stranu). 

Brzdy 
Zkontrolujte, že se brzdy při pohybu neotírají o kolečka. 
Zkontrolujte, že lze brzdy snadno použít. 
Zkontrolujte, že na brzdě nejsou žádné volné spoje. 

Křížové vzpěry 
Zkontrolujte opotřebení nebo ohyby. 
Zkontrolujte, že je otočný čep zajištěný, ale volně klouže. 

Kryty olemování 
Zkontrolujte poškození, rozbité panely nebo ostré hrany. 
Zkontrolujte, že jsou samořezné šrouby nebo nýty bezpečné. 

Područky 
Zkontrolujte poškození. 
Ujistěte se, že jsou područky pevně přišroubovány na místě. 

Sedadlo a opěradlo 
Zkontrolujte, zda jsou okraje bez trhlin - vyměňte sedák nebo opěradlo, pokud jsou 
poškozeny. 
Zkontrolujte, zda nejsou příliš napnuté. 
Pokud jsou poškozeny švy, sedák nebo opěradlo vyměňte. 

60cm kola 
Zkontrolujte, že nedochází k nadměrnému bočnímu pohybu, když jsou kola otočená. 
Zkontrolujte, že jsou pojistné matice osy bezpečné. 

20cm kola 
Zkontrolujte správné napnutí dříku otáčením kolečka. Kolečko by se mělo postupně 
zastavit. Nastavte napnutí na pojistné matici. Pokud kývání přetrvává, vyměňte 
ložiska. 

Pneumatiky 
Pravidelně kontrolujte opotřebení pneumatik a vyměňte je podle potřeby. 
Pneumatické pneumatiky by se měly kontrolovat jednou týdně a udržovat správně 
nahuštěné (doporučená úroveň nafukování viz boční stěna pneumatiky). Pevné 
pneumatiky vyměňte, pokud se uvolní na ráfku nebo pokud jsou prasklé nebo 
opotřebované.
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VŠEOBECNĚ 

Stabilita 
Vždy byste měli vnímat své okolí a dbát 
na to, abyste se nedostali do situace, 
kdy se váš invalidní vozík může stát 
nestabilní. Obecně to může nastat v 
důsledku nepříznivých náklonů cesty 
nebo nerovného povrchu. 

Snažte se vyhnout jízdě přes nebo 
nahoru do strmého stoupání, protože 
může dojít k destabilizaci invalidního 
vozíku.  

Nicméně, pokud je nutné sjet z kopce 
dolů (pouze u vozíku s vlastním 
pohonem), pokuste se umístit své tělo 
tak, jak je znázorněno vedle v 
diagramech, abyste zlepšili stabilitu 
invalidního vozíku. 

Čistění/péče o čalounění 
Vyčistěte čalounění/vinyl teplou mýdlovou vodou. 
Upozornění! Nepoužívejte na čalounění odstraňovač barvy nebo rozpouštědla. 

Čištění/péče o kovové díly 
Všechny kovové části čistěte teplou mýdlovou vodou. 
Upozornění! Nepoužívejte silné čisticí prostředky, abrazivní čističe nebo jakýkoli jiný 
materiál, který by mohl poškrábat jejich povrch. 

Skladování 
Vozík se musí vždy skladovat uvnitř na suchém místě. Pokud je delší dobu 
ponecháno venku (zahrada atd.) na přímém slunci a nepoužívá se, může dojít ke 
změně barvy a předčasnému stárnutí a k poškození materiálu sedáku a opěradla. 

Životnost výrobku 
Rám výrobku (kromě koleček) je dodáván se zárukou 24 měsíců. Jeho životnost se 
odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě 
používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo 
nesprávným použitím. 

Likvidace 
Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na 
svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo 
výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci. 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Standardní podmínky 
Tímto potvrzujeme, že je váš invalidní vozík Roma Medical kryt zárukou po dobu 
dvou let od data zakoupení. Záruka je nepřenosná. 

Pokud se v této lhůtě vyskytne poškození nebo provozní závada, neprodleně 
informujte původního prodejce výrobku. Nedodržení oznámení závady může 
zrušit platnost záruky. 
Původní prodejce je zodpovědný za veškeré záruční opravy. 

Společnost Roma Medical zaručuje, že pokud v této lhůtě dojde k závadě z důvodu 
vadného zpracování nebo materiálu, bude výrobek opraven (nebo vyměněn podle 
uvážení společnosti) zdarma. 

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím, neschválenými úpravami 
či nedodržením pokynů, které jsou uvedeny v tomto návodu. 

Záruka se nevztahuje na díly, jež během této doby podléhají přirozenému opotřebení 
(pneumatiky, čalounění a plastové díly). 

 

Č. modelu ......................................  

Pořadové číslo: .............................  

Datum nákupu: .............................  

Razítko prodejce 

 


