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Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)  
Kód výrobku: 2165 & 2165J 
Výrobek: Kloubové skládací chodítko 
 

Zobrazený model: 2165 
 
SPECIFIKACE 
(verze pro dospělé: 2165) 
 
Hloubka: 47 cm 
Šířka: 52 cm 
Výška: 79–93 cm 
 
Hmotnost výrobku: 2 kg  
Max. hmotnost uživatele:  
135 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPIS 
Lehké chodítko s nastavitelnou výškou nohou s možností 
snadného složení pro nekomplikované skladování.  
Je kloubové, takže se může pohybovat dopředu vždy jen 
jednou stranou. 
Pomůcka je dodávána ve velikosti pro dospělé (2165)  
a velikosti pro děti (2165J). 
 
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Tento výrobek je navržen jako pomůcka pro osoby  
s omezenou pohyblivostí / pohybovou schopností  
v důsledku dlouhodobé nemoci nebo zotavování se  
po poranění či nemoci. 
Chodítko je určeno k poskytování podpory a stability  
při chůzi. Je navrženo tak, aby uživatel mohl chodit  
v co nejvzpřímenější pozici. 
Chodítko mohou používat pouze osoby s dostatečně silnou 
horní částí těla, které umí udržet rovnováhu a zároveň 
posunout chodítko vpřed. 
 
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. 
Pro rozložení chodítka jednoduše rozložte obě rukojeti, 
dokud pružinová pojistka bezpečně nezapadne do díry 
umístěné ve středu příčného nosníku. 
Postavte se dovnitř chodítka a pevně uchopte obě rukojeti. 
Zlehka zvedněte jednu stranu rámu a posouvejte ji dopředu, 
dokud se nezastaví. Tento proces zopakujte i s druhou 
stranou. Projděte až k přední části rámu a opakujte pohyb 
vpřed. 
Pro složení chodítka jednoduše stiskněte tlačítko uprostřed 
příčného nosníku a složte rukojeti směrem dovnitř. Dejte 
pozor, abyste si při skládání nepřiskřípli prsty / ruce. 
 
NASTAVENÍ 
V dolní části každé nohy jsou pružinové pojistky, které 
umožňují nastavit každou nohu na příslušnou výšku.  
(Jde to snadněji, pokud chodítko otočíte vzhůru nohama). 
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Pokud máte s tímto výrobkem 
problémy, puveďte prosím 
sériové číslo, které naleznete 
na chodítku. 

Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny nohy ve stejné  
výšce a že jsou všechny pružinové pojistky před použitím 
ve správné pozici a zajištěny. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Vhodné pouze pro použití na rovných plochách. 
Buďte opatrní, když se pohybujete po nakloněné ploše. 
Před použitím se vždy se ujistěte, že je chodítko vyrovnané 
a vyvážené. 
Nepokoušejte se chodítko používat na schodech ani  
na eskalátorech. 
Nepokoušejte se překonat obrubníky nebo překážky  
bez patřičné asistence. 
Na rámu 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. 
 
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 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. 
 

 


