Návod k použití pro chodítko
U-2,

U-2 dětské

1. Účel použití:
Chodítko je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí. Napomáhá k udržení stability při
chůzi a odlehčení dolních končetin. Svými technickými vlastnostmi je určeno výhradně pro
použití v interiéru! Je zakázáno chodítko používat v exteriéru!
2. Varování:
Vhodnost použití chodítka musí vždy posoudit ošetřující lékař s přihlédnutím k diagnóze a
zdravotnímu stavu pacienta. Chodítko nesmí být používáno na šikmých plochách, jejichž sklon
přesahuje 3,5°, rampách a na schodištích. Chodítko nesmí být použito k přepravě nepohyblivých osob, nákladů apod.. Konstrukce chodítka je navržena na maximální rovnoměrné zatížení
130 kg.
3. Technický popis a základní parametry:
Chodítko je vyrobeno z ocelových trubek s povrchem z práškového laku, zinkovaným nebo
chromovaným. Podpažní opěrky jsou čalouněny koženkou, držadla jsou plastová. Spodní rám je
osazen vpředu dvěma otočnými a vzadu dvěma pevně aretovanými kolečky. Do horního
svislého rámu jsou zapuštěny výsuvné podpažní opěrky a na nich posuvná držadla. Ovládání
všech částí chodítka je prováděno mechanicky pomocí svorných mechanismů.
Rozměry a parametry daných typů:

U-2: Délka 60 cm, šířka 50 cm, měnitelná výška 104 – 152 cm, hmotnost 12 kg.
U-2 dětské: Délka 50 cm, šířka 40 cm, měnitelná výška 84 – 132 cm, hmotnost 10 kg.
4. Návod k montáži:
Po vyjmutí chodítka z přepravního obalu odstraňte veškerý balící materiál, kterým je chodítko opatřeno. Povolením plastových
růžic šroubů na horní části rámu g uvolníte vždy samostatně každou z podpažních opěr
h. Ty nastavte vysunutím na požadovanou výšku a pootočením na potřebnou šířku a
pevně utáhněte. Vysunutí lze provést max. do výšky označené ryskou. Ta musí být vždy
skryta v nosné trubce. Obdobným způsobem seřiďte i výšku úchytů ruky i. Všechny
spojovací klouby řádně dotáhněte. Před vlastním užitím podrobte chodítko zkoušce
zdravé osobě s minimálně stejnou hmotností jakou má uživatel chodítka (ne však vyšší
než je maximální přípustné rovnoměrné zatížení chodítka). Po zdárné zkoušce je
chodítko připraveno k užívání.
5. Návod k použití:
Chodítko vždy používejte pouze v interiéru, a to na rovných plochách, jejichž sklon
nepřevyšuje 3,5°. V opačném případě by mohlo dojít k převrhnutí chodítka i s obsluhou
a ublížení na zdraví, či poškození okolních předmětů. Chodítko zabrzdíte sešlápnutím
brzdné páčky vždy na dvou kolečkách, naopak odbrždění provedete nadzvednutím
brzdné páčky každého zabržděného kolečka. Podpažní opěry musí podpírat v přirozeném postoji uživatele v podpaží, a to tak, že jej nenutí stát na špičkách, ani pokrčovat
kolena. Nastavení podpažních opěr provádíte povolením šroubu g, vysunutím resp.
zasunutím podpažní opěry a následným důkladným dotažením šroubů g. Úchyty rukou
nastavte tak, aby se natažené propnuté ruce dlaněmi opíraly o úchyty rukou a napomáhaly tak při chůzi nést tělo. Při správném nastavení úchytů rukou a podpažních opěr je
váha rovnoměrně roznesena v podpaží a v rukou. V opačném případě budou jednotlivé
partie rukou či podpaží namáhány nerovnoměrně. Toto nerovnoměrné rozložení zatížení
se projeví předčasnou bolestí více namáhaných partií. Proto dbejte na důkladné
nastavení a přizpůsobení podpažních opěr a úchytů ruky před vlastním užíváním.

6. Čištění:
Před prvním použitím doporučujeme chodítko řádně vyčistit. Chodítko čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními
prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné
vyloučit abrazivní čistící prostředky jako např. písky na nádobí či drátěnky.
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Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních
prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o chodítko mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Chodítka nejsou
určena do myček ani sterilizátorů!
7. Údržba:
Jedenkrát za rok je třeba zkontrolovat, případně dotáhnout šrouby držící kolečka podvozku.
Pokud dojde při údržbě chodítka k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.
8. Servis:
Chodítka nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy.
9. Záruka:
Na chodítko je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná
smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného
osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.
10. Likvidace produktu:
Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní
hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných
vnitřních prostorech staveb.
Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech.
Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.
Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky,
chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje dřevěné, plastové, textilní a pryžové části. Pro
likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci
specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.
Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování
odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!
11. Obsah balení:
1 x Chodítko dle specifikace výše
1 x Návod k použití
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