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POPIS VÝROBKU: 
MOBILUS LIGHT je odlehčené čtyřkolové skládací chodítko, je vybaveno čtyřmi kolečky – přední s aretovatelnými 
brzdami, anatomickými rukojeťmi z teplého polyetylenu, sedákem s opěrným pásem, taškou a držákem holí. Je 
určeno pro pohyb uvnitř i venku. Rám je z hliníkových částí a povrchově chráněný netoxickými barvami, částečně 
eloxovaný. 

 

POUŽITÍ: 
Chodítka jsou pomocná zařízení pro usnadnění polohování a přemísťování pacientů s různými typy poruch 
motoriky. Mohou být použita jako pomůcka u pacientů po operaci (dolní končetiny), kteří jsou schopni používat 
berle, nevykazují žádné koordinační poruchy, u pacientů s mírnou dysfunkcí dolních končetin, nebo slabostí. 
Používají se i u pacientů s různými typy oběhové dysfunkce (např. intermitentní klaudikace). 
Chodítka jsou především používána jako pomoc při pohybu u geriatrických pacientů, u pacientů s mírnou dysfunkcí 
nebo slabostí dolních končetin. 

 

KONTRAINDIKACE 
Neschopnost udržení vzpřímené pozice, úrazy a dysfunkce horních končetin, porucha koordinace a vnímání. 

 

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU: 
1. čtyři pěnová kolečka (průměr předních kol: 19 cm, průměr zadních kol: 17 cm) snadno ovladatelná na všech 

plochách 
2. teleskopicky nastavitelná výška 
3. sedadlo a bezpečnostní pás sloužící jako opěrka zad při sezení 
4. brzdy s aretací kol, speciální madla brzd 
5. nákupní taška a držák hole 
6. skládací křížový hliníkový rám (snadné přenášení a transport) 
7. ergonomické rukojeti 
8. barva: stříbrná 

 

SEŘÍZENÍ A POUŽITÍ: 
Výrobek je balen ve složeném stavu s odejmutou taškou. Vyjměte chodítko z krabice, rozložte jej roztažením 
postranních částí tak daleko od sebe, jak jen můžete, a zajistěte horizontální rámy sedátka - měli byste slyšet jasné 
cvaknutí. Zajistěte rámy červenou pojistkou na pravé straně. Nastavte požadovanou výšku rukojetí. Nasaďte tašku. 
Chcete-li chodítko složit, odjistěte pojistku a zatáhněte za poutko na sedadle směrem nahoru. Pro přibrzdění při 
jízdě přitlačte brzdu k rukojeti. Do parkovací polohy brzdu zaaretujete mírným tlakem od rukojeti. 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 
I přes stabilní konstrukci podléhají jednotlivé díly jako kola, brzdy a teleskopické trubky určitému opotřebení. 
Proto doporučujeme pomůcku každých 6 měsíců prohlédnout a v případě zjištění závad nebo značného 
opotřebení objednat opravu u prodejce. Je třeba zkontrolovat pevnost nýtových a šroubových spojů! 
Chodítko je technickou pomůckou, u níž se jako uživatel v každém případě musíte řídit níže uvedenými 
bezpečnostními pokyny: 
1. Dbejte na to, aby bovdeny brzd byly funkčně nastavené. 
2. Dbejte na to, aby se brzdy před použitím chodítka nacházely vždy v parkovací poloze. 
3. Teprve až budete bezpečně stát, uvolněte parkovací brzdy. 
4. Zajistěte, aby obě výškově nastavitelné rukojeti byly rovnoměrně nastaveny a bezpečně zajištěny. 
5. S chůzí začněte teprve tehdy, až budete stát zpříma a budete se oběma rukama držet rukojetí. 
6. Nesahejte na rukojeti mokrýma rukama - mohli byste sklouznout a ztratit rovnováhu. 
7. Jakmile se během chůze začne projevovat únava, posaďte se na sedátko. Předtím však brzdy dejte do parkovací 

polohy. 
8. Nejezděte po cestách, které stoupají do prudkého kopce nebo mají velký spád. Chodítko je určeno k použití pouze 

na pevné rovné ploše, jejíž sklon nepřesahuje 5%. 
9. Chodítko se nesmí používat na nestabilním povrchu: mokrém, zledovatělém, mastném, písečném, protože 

by mohlo dojít k pádu uživatele. 
10. Nenajíždějte s chodítkem na schody nebo stupně vyšší než 20 mm. Při používání venku jezděte výhradně po 

rovných cestách a vyhýbejte se vysokým obrubníkům. Vyhledejte vždy místo, kde je obrubník snížený. 
Používejte rovné cesty pro pěší. Vyhýbejte se jízdě po dlažebních kostkách nebo podobném povrchu. Pro 
nadzvednutí přední části chodítka slouží nášlapy za zadními kolečky. 

11. Neopírejte se o páčky brzd, ale výhradně o rukojeti! S páčkami brzd manipulujte pouze tehdy, chcete-li zabrzdit! 
12. Maximální hmotnost uživatele (nosnost): 136 kg. 
13. Chodítko není prostředkem určeným k přepravě těžkých předmětů. Max. náklad v tašce = 5 kg. 
14. Chodítko je navrženo jako opora pro jednu osobu, lezení a stoj na chodítku je přísně zakázáno. 
15. Technická kontrola by měla být provedena pravidelně a nejméně jednou za šest měsíců zkontrolován stav 

konstrukčních prvků. Zvláštní pozornost by měla být věnována: blokaci kol, brzdovým lankům, stabilitě a 
celkovému stavu rámu. 



16. Je nepřijatelné používat chodítko po zjištění jakéhokoli viditelného nebo zjistitelného poškození (např. 
prasklý rám). Může dojít k úrazu. 

17. Pozor: Při pohybu směrem vzad není chodítko pro uživatele oporou! 
 

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ, OCHRANA, ČIŠTĚNÍ: 
1. Čistěte rám chodítka vlhkým hadříkem. 
2. Vždy používejte jemné čisticí prostředky, které nepoškozují ochranný nátěr rámu – nejlépe mýdlový roztok. 
Čisticí prostředek by měl mít hodnotu pH minimálně 6. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla! 
3. Dezinfekce: Pokud výrobek používá více osob (např. v pečovatelském domě), je předepsáno používání běžného 

dezinfekčního prostředku. 
4. Odstraňujte pravidelně nečistoty, jako nitě, vlasy či prach, z pohyblivých částí chodítka (šrouby, zámky, kolečka). 
V zájmu zachování parametrů chodítka je velmi důležité, aby všechny prvky byly v čistotě a správně skladovány. 
Uložením chodítka na vlhkých místech (koupelna, lázně, prádelna, apod.), nebo venku, v kombinaci 
s nedostatečnou údržbou může vést k rychlé ztrátě funkčních a 
estetických vlastností.  

 

OPRAVY: 
Využívejte výhradně servisní služby školeného personálu prodejce. 
Používejte výhradně originální náhradní díly. 

 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE: 
Výška rukojetí:  80–92 cm  
Celková šířka: 68 cm  
Hloubka:  70 cm 
Šířka sedáku:  53 cm  
Hmotnost:  cca 7 kg 
Nosnost:  136 kg 
Materiál: hliník, polyetylen, guma, polyuretan, Codura  

 
ZÁRUKA: 
Za tento výrobek přebíráme záruku podle zákonných ustanovení. 
Záruka se vztahuje na vady materiálu. Vyloučeny jsou opotřebitelné díly a díly konstrukční skupiny, které 
podléhají opotřebení v souladu s jejich účelem určení a škody, které jsou následkem nadměrného namáhání, 
nesprávného zacházení, násilného poškození nebo nepřípustné změny/opravy. V případě uplatnění záruky se 
obraťte na prodejce, u něhož jste výrobek zakoupili. Záruční lhůta: 2 roky od data prodeje. 
Z důvodu odpovědnosti za výrobek smí opravy a údržbu provádět pouze autorizovaný prodejce za použití 
originálních náhradních dílů. Změny podmíněné technickým zlepšením a modifikace designu vyhrazeny.  

 
LIKVIDACE: 

 Obal pomůcky je recyklovatelný. 

 Kovové části se mohou dát do sběru. 

 Plastové díly jsou recyklovatelné. 

 Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení. 

 Místní firmu zabývající se likvidací vám sdělí městský či obecní úřad. 

  
Tento výrobek je ve shodě se směrnicí ES 
93/42/EHS pro zdravotnické prostředky 
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