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Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)  
Kód výrobku: 2015 & 2015 ELC 
Výrobek: Pediatrické chodítko - bez kol/s koly 
 
 

Zobrazený model: 2015ELC  
 
SPECIFIKACE 
Hloubka:       38 cm 
Šířka:            49 cm 
Výška:           55–62 cm (2015) 
Výška:           57–65cm (2015ELC) 
 
Hmotnost výrobku: 1,5 kg  
Max. hmotnost uživatele: 50 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPIS 
Lehké chodítko vyrobené z hliníkových trubek, které 
jsou výškově nastavitelné tak, aby vyhovovalo většině 
uživatelů. Je k dispozici bez předních koleček (2015) 
nebo s předními kolečky (2015 ELC), které umožňují 
uživateli pohybovat chodítkem bez zvedání. 
 
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Tento výrobek je navržen jako pomůcka pro osoby  
s omezenou pohyblivostí / pohybovou schopností  
v důsledku dlouhodobé nemocí nebo zotavování se  
po poranění či nemoci. 
Chodítko je určeno jako pomůcka pro uživatele a 
poskytuje oporu při chůzi. Je navrženo tak, aby 
uživatel mohl chodit v co nejvzpřímenější pozici.  
Pro uživatele, kteří nejsou schopni chodítko 
uzvednout, jsou k dispozici otočná kolečka, díky nimž 
lze pomůcku při používání posunovat dopředu. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Doporučujeme, abyste s kvalifikovanou osobou, jako 
je váš dodavatel nebo zdravotnický pracovník, 
konzultovali vhodnost chodítka pro vaše potřeby. 
Mohou vám také pomoci nastavit chodítko  
na správnou výšku a ukázat jeho správné použití. 
Uživatel musí stát v půdorysu chodítka a posouvat ho 
tak, aby zadní část chodítka byla přibližně ve stejné 
úrovni jako chodidla uživatele. Uživatel pak musí 
vkročit dovnitř chodítka a proces zopakovat. 
Uživatel musí mít dostatečně silnou horní částí těla  
na to, aby zvedl / tlačil pomůcku dopředu a zároveň 
udržoval rovnováhu. 
 
NASTAVENÍ 
V dolní části každé nohy jsou pružinové pojistky, které 
umožňují nastavit každou nohu na příslušnou výšku. 
Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny nohy ve 
stejné výšce a že jsou pružinové pojistky před 
použitím ve správně pozici a zajištěny. 
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Pokud máte s tímto výrobkem 
problémy, uveďte prosím sériové 

číslo, které naleznete na chodítku. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Vhodné pouze pro použití na rovných plochách.  
Buďte opatrní, když se pohybujete po nakloněné 
ploše. 
Nepokoušejte se chodítko používat na schodech ani 
na eskalátorech. 
Nepokoušejte se překonat obrubníky nebo překážky 
bez patřičné asistence. 
Před použitím se vždy ujistěte, že je chodítko 
vyrovnané a vyvážené. 
Na chodítku nepřenášejte tašky ani ostatní předměty. 
Před použitím se ubezpečte, zda jsou všechny 
upevňovací prvky zajištěné a zda není konstrukce 
chodítka vystavena nadměrnému ohybu nebo pohybu. 
Přesvědčte se, že otočná kolečka (jsou-li osazena) 
volně otáčejí. 
 
ČIŠTĚNÍ 
K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo 
antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani 
drátěnky. Před použitím vždy rukojeti očistěte  
od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným 
kluzkým povrchem. 
 
ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU 
Rám výrobku (kromě kol nebo úchytů na berle) 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. 
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. 
 
PROBLÉMY/OTÁZKY 
Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti 
s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem. 

 


