
NÁVOD NA OBSLUHU  
CHODÍTKO S PODPŮRNOU DESKOU 268/268J

Vermeiren Polska Sp. z o.o.

Než uživatel přistoupí k užívání výrobku, je povinen se seznámit s celým obsahem 
návodu. Tento návod má posloužit k řádnému používání výrobku.  

Pamatujte prosím, že dodržování pokynů obsažených v tomto návodu, prodlouží 
životnost a vzhled výrobku a umožní jeho bezpečné používání.   

Vyhrazujeme si právo na zavedení změn a vylepšení každého z produktů, 
uvedených  v tomto návodu, bez předchozího vyrozumění.  
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1. POUŽITÍ 
Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, 

nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. 

2. POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ 

Rám chodítka je vyroben z pochromovaných ocelových trubek vysoké pevnosti, doplněn 
polstrovanou podpůrnou deskou a ergonomickými plastovými rukojeťmi. Pohyb chodítka 
zajišťují čtyři otočná kolečka, z nichž zadní dvě jsou vybavena nášlapnou brzdou. Snadné 
výškové nastavení chodítka umožňuje nastavitelná podpůrná deska 

Tabulka rozměrů : 
Typ  Výška ( cm )  Celková šířka ( cm ) 
268  93 – 122   54 
268 J  122 – 167   54 

K výškovému nastavení chodítka slouží jistící matice, po jejichž současném povolení lze 
podpůrnou desku vysunout nebo zasunout a následném utažení zajistit v nově zvolené poloze. 
Po povolení příslušných matic se stejným způsobem nastavuje poloha rukojetí u podpůrné 
desky. Nově zvolenou polohu dosaženou pootočením, vysunutím nebo zasunutím rukojetí je 
nutné po tomto nastavení opět zajistit utažením jistících matic. K zabezpečení stability 
chodítka v klidové poloze slouží nášlapné brzdy, které jsou aktivovány sešlápnutím přítlačné 
páky zadních koleček, což vyvolá brzdící účinek způsobený zablokováním těchto koleček 
proti pohybu. 

3. ÚDRŽBA 

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, 
které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně
kontrolovat polohu všech jistících prvků, plynulé otáčení koleček, popř. odstranit mechanické 
nečistoty. 

4. VAROVÁNÍ 
Používejte pro nácvik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Chodítka jsou typovaná pro 
pohyb v interiéru ! 

5. ZÁSADY BEZPEČNOSTI 

• Před použitím vozíku provést nastavení jeho parametrů pro uživatele!  
• Během jízdy se vyhýbat všem hrbolům, sklonům, náhlým spádům a jiným 

překážkám!  
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• Nikdy nesjíždět vozíkem současně s pacientem po schodech,ale používat výtahy 
nebo speciální rampy!  

• Pravidelně kontrolovat řádnou funkci směrového kolečka!  
• Použití otevřeného ohně (žár cigarety, plamen zápalky atd. ) nebo pobyt v jeho 

blízkosti může představovat požární nebezpečí jak pro pacienta, tak i vozíku!  
• Nepřekračovat přípustné zatížení (120 kg)! 
• Nerozebírat plynové pružiny s ohledem na vysokou kompresi plynu!  
• Výměnu poškozené plynové pružiny může provést pouze osoba mající speciální 

oprávnění (firemní servis, prodejce)!   
• Při opravách výhradně používat originální díly!  

9. PROHLÍDKY 
Podobně jako i jiné výrobky, je nutno chodítko 268/268J podrobit prohlídkám, což 

zabezpečí jeho řádnou funkci a pohodlné užívání po dlouhou dobu.  

 Pokaždé před použitím zkontrolovat: 
• stav pojezdových kol,  
• funkci parkovacích brzd. 

Každých 8 týdnů zkontrolovat: 
• pohyblivé části                
• závěsy          
• stav čalounění.   

Každých 6 měsíců zkontrolovat: 
• deformace rámu a jiných detailů podléhajících opotřebení, 
• stav vnějších ochranných povrchů (lakované, pozinkované, chromované),     
• stav čalounění,   
• funkci pojezdových koleček (otáčení, brždění, udržení směru),  
• spoje pomocí šroubů a svorníků,  
• body mazání,  
• stav umělohmotných prvků,    
• správnou funkci mechanizmů  
• úplnost vybavení,  
• stav a funkci doplňkového vybavení, 
• zda je po ruce návod na obsluhu.  

POZOR : 
• veškeré opravy a montáže je možno provádět jen s použitím originálních 

dílů pocházejících od našich distributorů.  
• v případě použití neoriginálních dílů výrobce na sebe nepřebírá žádnou 

odpovědnost.  
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10.  ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ   
Správné ošetřování je zárukou zachování estetického vzhledu používaných výrobků.  

Čalounění   
- doporučuje se mytí teplou vodou, při silném zašpinění čistit ručně s použitím jemných 

pracích prostředků,  
- čalounění se nesmí čistit velmi silnými prostředky, např. rozpouštědly nebo žíravinami; 

nedoporučuje se rovněž používání tvrdých kartáčů,  
- za škody, které vzniknou po použití nevhodných čistících prostředků neneseme 

odpovědnost,  
- není vhodné, aby došlo k promočení čalounění během čištění, 
- čištění proudem páry se nedoporučuje.  

 Prvky z umělé hmoty
Tyto detaily je nutno čistit ručně pomocí obecně dostupných prostředků po předchozím 

seznámení se s pokyny výrobce takového prostředku.  

 Vnější krycí vrstvy  
Použitá vrstva laku má velký estetický význam a chrání kovové části před korozí. 

Lakované povrchy nemají žádné zvláštní požadavky na čištění (obyčejné otření vlhkým nebo 
suchým hadříkem je postačující).   

 V případě mechanického poškození může dojít k sedření laku. Je pak vhodné  
poškozené místo přetřít. Lakovaná místa vystavená otěru je dobré namazat tenkou vrstvou 
technického tuku. nahradit .  

Chromované části se nejlépe čistí suchým hadříkem, a v případě odření takového 
povrchu jej zregenerovat vhodným prostředkem podobným chromu.  

 Dezinfekce
Dezinfekci je možno provádět obecně dostupnými prostředky určenými k tomuto účelu, 

po předchozím seznámení se s pokyny jejich výrobců. Je třeba mít na paměti, že tyto 
prostředky mohou proniknout do vnitřku čalounění.  

POZOR : 
• při dezinfekci je nutno používat ochranné rukavice a postupovat podle 

doporučení výrobce prostředku,  
• veškeré důsledky nesprávného použití dezinfekčních prostředků nejdou 

k tíži výrobce dezinfekčního prostředku 
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11.  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY   
Vermeiren Polska  odpovídá za případné vady materiálu  nebo technologické chyby 

vzniklé při výrobě po stanovenou dobu, počítanou ode dne prodeje.   

Záruční doba je pro každý výrobek uvedena v záručním listu. 

Záruční podmínky budou zachovány pokud naše výrobky budou používány 
v souladu s uvedenými zásadami  a v souladu se svým určením. 

Záruka se nevztahuje na:  
- náklady dopravy, obsluhy a jiné nároky,  
- poškození vzniklé z konstrukčních změn provedených uživatelem,  
- prvky podléhající přirozenému opotřebení a oděru,  
- škody, které způsobil uživatel prostřednictvím výrobku,  
- škody vzniklé v důsledku jiných vnějších činitelů,  
- škody vzniklé v důsledku toho, že nebyly použity originální náhradní díly. 

Veškeré záležitosti související se zárukou na náš výrobek, vyřizujte v místech prodeje 
výrobku nebo s našimi distributory.   

12.  VÝROBCE 

VERMEIREN Polska Sp. z o.o. 
Ul. Łączna 1 
55-100 Trzebnica 
Tel. 071/387-42-00 
Fax 071/387-05-74 
e-mail: info@vermeiren.pl
www.vermeiren.pl

13. ZASTOUPENÍ 

VERMEIREN ČR s.r.o.      
Nádražní 1387/132      
702 00 Ostrava 1       
e-mail: info@vermeiren.cz     
www.vermeiren.cz       
         


