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POUŽITÍ : Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, 
nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné 
rehabilitaci.       

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ : 
Skládací konstrukce chodítka je vyrobena z povrchově upravených 
ocelových trubek vysoké pevnosti, pohyb chodítka zajišťují tři plná 
kolečka, z nichž přední je uloženo v otočné vidlici. Nastavitelné rukojeti 
umožňují výškové nastavení ( viz.Tabulka rozměrů ). Jako dodatečné 
vybavení lze k chodítku doobjednat  nákupní tašku 240 BAG  a  nákupní 
košík s podnosem 240 BT. 

Tabulka rozměrů : 
Typ Výška ( cm ) Celková šířka ( cm ) 
   

240 75 - 91 66 
240 A 96 - 110 66 
240 S 79 - 94 69 
240 SL 70 – 92,5 69 

 
 Chodítko lze jednoduchým způsobem rozložit a následně složit. Při 
 rozkládání rozevřete boční rámy chodítka směrem od sebe až do polohy,
 která je vymezena blokovací kloubovou vzpěrou v horní části a následně
 zapřením jistícího šroubu zajistěte chodítko proti samovolnému složení. 

K výškovému nastavení chodítka slouží jistící matice, po jejichž povolení 
a vysunutí šroubu  lze rukojeti jednotlivě zasunout nebo vysunout a 
následném utažení  zajistit v nově zvolené poloze. U typu 240 A lze 
stejným způsobem nastavit polohu opěrek předloktí. Konstrukce 
trojkolových chodítek využívají dvou brzdových systémů : 
Pro typ 240, 240 A : v případě potřeby zmírnění pohybu stlačte rukojeti, 
popř. opěrky předloktí směrem dolů, čímž dojde k brzdícímu účinku 
vyvolanému kontaktem pryžových nástavců,  jimiž jsou opatřeny opěrné 
nohy zadních kol, s podlahou nebo terénem, ve kterém se právě 
pohybujete. Pružnost brzdného systému lze uživateli přizpůsobit 
stavěcími šrouby umístěnými v konstrukci chodítka nad kolečky. 
Pro typ 240 S, 240 SL : k brzdícímu účinku je využíváno standardních
 bowdenových brzd, které jsou ovládány stlačením páček , jimiž jsou  
 rukojeti chodítka opatřeny. Páčky jsou vybaveny aretační pojistkou, 
která se aktivuje vykloněním páčky směrem dolu. 
 

ÚDRŽBA : Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními  
 a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro 
 zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat 
 polohu všech jisících prvků, stav koleček a pryžových nástavců a pro 
 plynulé a bezhlučné ovládání bowdenových brzd pravidelně promazat
 ovládací lanka, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. 
V případě nutnosti výměny opotřebovaných pryžových nástavců použijte: 
100 CTD  

 
VAROVÁNÍ :       Používejte pro nácvik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Správné   
                              nastavení chodítka konzultujte se svým fyzioterapeutem !  
   
ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny 
  v přiloženém Záručním listě. 
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