
P402 AVENTIA, P408 MAESTRIA, P421B FORIA
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P402: 77-95 cm
P408: 78,5-88,5 cm
P421B: 79-92 cm

P402:  
P408:

48 cm
58 cm

P421B: 62cm

Ref.

XXX KG

2
3
4

5

6

Výrobce:
INVACARE REA AB, Växjövägen 303, SE-343 75 Diö, Sweden  
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 99
Prodejce:
Invacare Ltd, Pencoed Technology Park, Pencoed, UK-Bridgend CF35 5HZ  
TEL (44) (0)1656 776 200, FAX (44) (0)1656 776 201
UK@invacare.com, eire@invacare.com

NÁVOD K OBSLUZE
Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze. Chodítko je 

přizpůsobeno pro vnitřní i venkovní použití.

ÚČEL POUŽITÍ
Chodítko je určeno pouze pro použití jako pomoc při chůzi; 

jakékoli jiné použití může znamenat riziko zranění.

Pozn.!
Obsah tohoto návodu k obsluze musí být sdělen 

uživateli před předáním výrobku.

Předepisující lékař musí zajistit, aby měl uživatel dostatečné 
intelektuální a fyzické schopnosti používat chodítko.

CZ NÁVOD K OBSLUZE

ÚDRŽBA – BEZPEČNOST
Pro zajištění dobrého výkonu a bezpečnosti byste měli pravidelně 
kontrolovat, zda jsou splněny následující podmínky:
•K čištění prachu a nečistot použijte měkký navlhčený hadřík. K odstranění tvrdých skvrn
použijte mýdlo a vodu. Osušte měkkým hadříkem. Při dezinfekci v nemocničním
prostředí postupujte podle doporučení odborníka na hygienu.
• Zkontrolujte, zda jsou matice a šrouby správně utaženy.
• Pokud vaše chodítko dokonale nefunguje - okamžitě kontaktujte svého prodejce.
• Nikdy nepoužívejte chodítko se závadou. Nepokoušejte se o opravy sami!
• Životnost produktu je 5 let.
POZN. Pouze pro podporu chůze. Max. hmotnost: P402, P408 100 kg a P421B je 120
kg. I N V A C A R E nepřijímá odpovědnost za úpravy, vadné opravy atd., které jsou
mimo jeho kontrolu.

POKY NY PRO ZNIČENÍ  VÝROBKU A BAL ENÍ : Pokud produkt již nelze používat, 
je nutné výrobek a jeho příslušenství i obalový materiál správně roztřídit.

Všechny důležité technické informace 
jsou uvedeny na štítku P402, P408 a 
P421B.

1: Jméno výrobce
2: Číslo výrobku
3: Název výrobku
4: Rok výroby       
5: Měsíc výroby
6: Max. váha uživatele

P402 Aventia P408 Maestria

P421B Foria
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PŘED POUŽITÍM
Před prvním použitím odstraňte veškerý 
obal.

SKLÁDÁNÍ
Stiskněte zajišťovací kolík uprostřed
horní trubky a sklopte boční rámy.

BEZPEČNOST
- Před použitím zkontrolujte, zda byl výrobek

dodán v perfektním stavu
- Při použití jako podpěry pro chůzi musí být

chodítko zcela rozloženo. Pozn. Použití
pouze pro podporu chůze.

- Pozn.! Nesedejte na horní trubku.
- Pozn.! Nepoužívejte příčku jako podpěru.
- Při chůzi po svazích buďte opatrní.
- Nepoužívejte na schodech.
- Nepoužívejte na eskalátorech.
- Nepřekračujte maximální hmotnost

uživatele uvedenou na štítku výrobku.
- Opotřebené, poškozené nebo chybějící díly

musí být okamžitě vyměněny kvalifikovaným
technikem.

- Nenechávejte ani neskladujte chodící
podporu venku.

- Kontrolujte stabilitu chodítka v pravidelných
intervalech a pokud je to nutné, zkontrolujte,
zda jsou matice a šrouby pevně utaženy a že
železné části jsou v dobrém stavu.

- Chůzi na mokrém nebo kluzkém povrchu
věnujte velkou pozornost.

NASTAVENÍ VÝŠKY CHODÍTKA
Zatlačte odpružený zajišťovací kolík, dokud se 
noha neuvolní. Upravte nohu na požadovanou 
délku a zkontrolujte, zda blokovací kolík vyčnívá 
ven. Všechny nohy musí mít stejnou délku.

ROZKLÁDÁNÍ
Rozložte bočnice až se ozve zřetelné 
cvaknutí. Před použitím podpěry se 
ujistěte, že není možné složit boční 
rámy.

POZNÁMKA!
Neodjišťujte zajišťovací kolík,
pokud nezamýšlíte sklopit chodítko.

POZNÁMKA!
Pozn! Uvědomte si nebezpečí 
rozdrcení mezi částmi rámu.

Nesedejte na příčku 
kvůli nebezpečí 
převrácení !!!!
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