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Zdravotnický prostředek třídy I 
D. Lgs 24/02/97 n.46 podle prováděcí směrnice 93/42 EHS a následných změn 

OZNAČENÍ 

RP755T Ocelové předloketní chodítko s opěrnou deskou, rozebratelné 

ÚVOD 

Děkujeme za zakoupení chodítka s opěrnou deskou MOPEDIA. Chodítka byla navržena a vyrobena tak, aby 

vyhovovala vašim potřebám pro praktické, správné a bezpečné používání. Tento návod vám poskytuje rady 

k správnému použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím. 

V případě pochybností se obraťte na svého prodejce. 

ÚČEL POUŽITÍ  

Chodítko s opěrnou deskou je zařízení, které má být používáno oběma rukama a jsou určena pro uživatele 

s poruchami hybnosti.  

UPOZORNĚNÍ: 

 Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce. 

 Výrobci a dodavateli nevzniká žádná zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku 

v rozporu s touto uživatelskou příručkou. 

 Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy zařízení za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění. 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu 

chodítek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje na 

vlastní odpovědnost následující: 

1. Zařízení splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené 

směrnice. 

2. Kompletní seznam zařízení je k dispozici v příloze A prohlášení 

3. Diskutovaná zařízení NEJSOUMĚŘÍCÍ NÁSTROJE 

4. Diskutovaná zařízení NEJSOU PŘEDMĚTEM KLINICKÝCH TESTŮ 

5. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ. 

6. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°. 

7. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem 

8. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o 

zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.) 

OBECNÁ VAROVÁNÍ 

Vždy věnujte pozornost přítomnosti pohyblivých částí, které by mohly způsobit zachycení končetin a následné 

zranění.  

 Nepoužívejte výrobek dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce.  

 Pro správné používání zařízení se poraďte s lékařem nebo terapeutem; 

 Udržujte balený výrobek od zdrojů tepla, neboť obal je vyroben z kartonu; 
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 Doba použitelnosti výrobku je dána opotřebením součástí, které nemohou být opraveny a/nebo nahrazeny; 

 Dbejte zvýšené opatrnosti při přítomnosti dětí; 

 Nepřekračujte maximální zatížení. 

OBECNÝ POPIS 

Demontovatelná chodítka s opěrnou deskou MOPEDIA jsou vyrobena pro lidi s poruchami hybnosti. Vyrobena 

z chromované a lakované oceli a vybavena čtyřmi 100 mm kolečky a zadními kolečky s brzdou. K dispozici 

s podpažní či předloketní podporu.  

NÁVOD K POUŽITÍ 

1. Začněte sestavovat chodítko vložením tyče zadního rámu do trubek bočního rámu a upevněním dvěma 

mosaznými knoflíky. 

2. Použijte dvě vodorovné tyče ke zpevnění rámu tím na zadní straně chodítka. Upevněte tyče pomocí čtyř 

šroubovacích knoflíků. 

3. K montáži čalouněné loketní opěrky vložte tyčky (C) do 

podpůrných trubek, jakmile jsou ve stejné výšce, zablokujte je 

pomocí páček na chodítku.  

4. Umístěte polstrovanou opěrku (A) a nastavte tak, aby paže 

uživatele tvořily úhel 90°.  

5. Upravte úchyty na požadovanou vzdálenost a zablokujte 

šroubovými tlačítky dodávanými s polstrovanou opěrkou. 

6. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy. 

7. Polstrovaná opěrka je nyní správně sestavena a připravena 

k použití. 

PŘED POUŽITÍM 

UPOZORNĚNÍ: 

 Pravidelné kontrolujte stav výrobku. 

 Dbejte zvýšené opatrnosti v přítomnosti elektrických kabelů na 

mokré podlaze, koberci, hraček na podlaze či jiných překážek, 

nábytku, schodišť a nerovné podlahy. Nepoužívejte chodítko při chůzi dolů nebo nahoru po schodech či 

eskalátorech. 

 Dbejte zvýšené opatrnosti při použití chodítka na mokrém a kluzkém povrchu.  

 Vyhněte se delšímu kontaktu s vodou a pravidelně kontrolujte stav chodítka, abyste předešli možným 

rizikům.  

 Doporučujeme chodítko uchovávat mimo dosah dětí. 

VAROVÁNÍ PŘI POUŽITÍ 

Toto zařízení poskytuje zvýšenou stabilitu, podporu a bezpečnost při chůzi. V žádném případě nemůže být 

chodítko používáno osobami s viditelnou sníženou schopností pohybu rukou a také osobami s problémy 

s rovnováhou. Chodítko je vhodné do interiéru i exteriéru. Doporučujeme ho používat na rovném povrchu, na 
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němž se dotýkají země všechny čtyři nohy. Nemělo by být používáno na kamenité půdě nebo na svazích z důvodu 

možné nestability chodítka. Zařízení není určeno pro přepravu osob nebo jiného materiálu.  

 Dbejte zvýšené opatrnosti na mokrém a kluzkém povrchu; 

 Nepřekračujte maximální hmotnost uživatele uvedenou na štítku výrobku a v technických specifikacích 

v kapitole tohoto návodu; 

 Nenechávejte zařízení venku a při styku s vodou po delší časové období; 

 Pravidelně ověřujte stabilitu a odolnost výrobku, jakož i stav nosných částí a kol. Vyměňte je po opotřebení; 

 V případě nejasností při používání, úpravě nebo údržbě produktu se obraťte na prodejce; 

 Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, abyste předešli možným rizikům. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Chodítko je nastavitelné, takže možná bude třeba upravit výšku chodítka odborným personálem. 

POZNÁMKA: Postupujte dle bezpečnostních pokynů uvedených v této příručce. Použijte chodítko jako prostředek 

podpory pro chůzi.  

Používejte obě rukojeti a tlačte chodítko dopředu, čímž získáte podporu pro pohodlnou a spolehlivou chůzi.  

ÚDRŽBA 

Produkty řady MOPEDIA jsou při uvádění na trh pečlivě kontrolovány a opatřeny značkou CE. Pro bezpečnost 

uživatele a lékaře se doporučuje, aby byla bezpečnost výrobku zkontrolována výrobcem nebo autorizovaným 

servisem každé 2 roky o vhodnosti použití výrobku. V případě opravy je třeba použít pouze originální náhradní 

díly a příslušenství. 

 Je nesmírně důležité, aby bylo chodítko kontrolováno před každým použitím. Především kontrolujte, že 

všechny šrouby jsou utaženy.  

 Zkontrolujte, zda se nezabrzděné chodítko může volně pohybovat. 

 Zkontrolujte brzdy zadních kol pro řádný provoz 

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE 

Čištění  

Používejte pouze vlhký hadřík s roztokem alkoholu nebo neutrálním mýdlem (1:1) smíchané s vodou.  

UPOZORNĚNÍ: V žádném případě nepoužívejte na čištění produktu kyseliny nebo jiné agresivní látky, 

rozpouštědla a látky s přídavkem acetonu či ředidla, aby nedošlo k obrušování plastových povrchů a korozi 

kovových povrchů. 

Výrobce neodpovídá za škody, které jsou způsobeny použitím materiálu, které by mohly poškodit povrch výrobku 

či korozivní chemikálie při čištění. 

Dezinfekce 

V případě potřeby dezinfikujte výrobek běžným dezinfekčním prostředkem. 

PODMÍNKY LIKVIDACE 

Obecné podmínky likvidace  

Výrobek nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Výrobek odevzdejte do příslušných prostor pro recyklaci. 
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI: 

Technické specifikace 

 Ocelový rám pochromovaný práškovou barvou  

 Kolečka s brzdou 

 Ergonomická PU loketní opěrka 

 Maximální zatížení 130 kg 

Rozměry 

 

ZÁRUKA 

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou 

výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny 

produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce. 

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu 

s touto příručkou 

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě postižení přístroje přírodními katastrofami, 

zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí 

nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, 

poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele) 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku. 

OPRAVY 

Záruční opravy 

V případě, že produkt MOPEDIA má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel 

posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit 
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nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravdu 

přístroje v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje 

nebo prodlužuje záruku. 

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka 

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu 

spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se 

vztahuje záruční doba po dobu šesti (šesti) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen. 

Neoprávněná reklamace 

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem, že výrobek 

není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu 

výrobku zákazníkovi. 

NÁHRADNÍ DÍLY 

Na originální náhradní díly MOPEDIA je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly 

použity. 

OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE 

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které 

jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání 

příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je 

omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky 

vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či 

výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění 

upravovány. 

 


