Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)
Kód výrobku: 2510, 2515, 2420 & 2474
Výrobek: Čtyřbodová hůl
Zobrazený model:
2420
Základní šířka:
15 cm
Výška:
64-90 cm
Maximální hmotnost
uživatele: 125 kg

Zobrazený model:
2474
Základní šířka:
34 cm
Výška:
70-95 kg
Max. hmotnost
uživatele 125 kg

POPIS
Hole
vyrobené
z
hliníkové
trubky
s
chromovanými ocelovými základnami, které jsou
výškově nastavitelné tak, aby vyhovovaly většině
uživatelů. Jde o tzv. čtyřbodovou hůl, která pro
stabilitu využívá základnu „čtyřkolky“.
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
Tento výrobek je navržen jako pomůcka pro
osoby s omezenou pohyblivostí / pohybovou
schopností v důsledku s dlouhodobou nemocí
nebo zotavováním se po poranění či nemoci.
Tato pomůcka je navržena tak, aby poskytovala
oporu a pomáhala při chůzi/mobilitě pacienta.
NÁVOD K POUŽITÍ
Doporučujeme, abyste s kvalifikovanou osobou,
jako je váš dodavatel nebo zdravotnický
pracovník, konzultovali, jaký model hole je
nejvohodnější pro vaše potřeby. Mohou vám také
pomoci nastavit hůl do správné výšky, aby
poskytovala správnou podporu a poradit, jak
používat výrobek z hlediska vašeho zdravotního
stavu.
NASTAVENÍ
Výšku lze seřídit povolením rýhovaného kroužku
na spodní části madla a / nebo stlačením
pružinového tlačítka. Tak se hole nastaví na
požadovanou výšku. Vždy se před použitím
přesvědčte, zda pružinové tlačítko zapadlo
zpátky do seřizovacího otvoru a zda je rýhovaný
kroužek utažený.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Při použití pomůcky na mokrém nebo vlhkém
povrchu, především na dlážděných podlahách, je
zapotřebí počínat si se zvýšenou opatrností.
Tato pomůcka se nehodí pro použití na měkkém
povrchu, jako je například písek.
Pokud se hole ohne, okamžitě ji přestaňte
používat, nechejte ji opravit nebo ji vyměňte.
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Každý týden kontrolujte, zda nedošlo k
poškození upevňovacích nebo seřizovacích
prvků.
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 12 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.
Pokud máte s tímto výrobkem
problémy, uveďte prosím sériové číslo,
které naleznete na holi.

PROBLÉMY/OTÁZKY
Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v
souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším
dodavatelem.
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