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Figyelem:
Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg
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1. Felhasználási terület
A B-4264 lépegető járókeret, az előírásoknak megfelelő méretbeállítással használható.
Olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint állás
járásbiztonsága ily módon megoldható, azonban többirányú megtámasztásra is szükségük
van.
A járókeret állíthatósága a rehabilitációs változásoknak megfelelően használható fel, de az
ismételt beállítás (átállítás) szakorvos, vagy gyógytornász tanácsa alapján történhet.
2. Jellemző méretek, adatok
Tömeg: ...................................................... 3 kg
Felhasználó max. megengedett tömege: .... 100 kg
Méret: ........................................................ 760–960 mm
Állíthatóság: .............................................. 25,4 mm/fokozat
3. Használat
A magassági fokozat a járókeret lábrészén található egy-egy rugós csap benyomásával,
majd a két egymásba csúszó cső elmozdítása után a kívánt magassági mérethez tartozó
furatba a csapot visszaengedve állítható be. Mind a négy lábat azonos módon egyforma
magasságra kell beállítani, ezt segíti az állító furatok melletti sorszám. A járókeret
magasságát úgy állítsuk be, hogy a keretben állva a könyök kissé hajlított legyen,
tenyerünkre támaszkodva viszont a könyök kiegyenesedjen, de ne nyomja fel magasra a
vállat.
A járókeretet összecsukni vagy szétnyitni az oldalkereteket összekötő egymásba csúszó
felső csövön lévő rugózott csap benyomásával lehet. Szétnyitáskor a rugózott csap
automatikusan a helyére ugrik és rögzíti a járókeretet.
A járókeret használatánál a szakorvos, a gyógytornász (vagy forgalmazó) utasításait kell
figyelembe venni. A járókeret kültéri és beltéri használatra is alkalmas.
Ajánlatos a járástanulást a következő szerint kezdeni: a lépés első fázisaként a beteg,
gyengébb végtag felőli oldalon lévő keretet kissé megemelve előre helyezzük azt, majd
mellé lépünk miközben testsúlyunkat függőlegesen áthelyezzük a keret ezen oldalára.
Ezután az ellenkező oldalt megemelve kissé a másik elé helyezzük, majd a jó végtaggal
mellé lépünk. Végül a sorrendet betartva lépegetünk. A helytelen sorrendű terhelés
következtében az alsó végtag tehermentesítése nem lesz megfelelő.
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A megfelelő tehermentesítést úgy érhetjük el, ha járókeretre függőlegesen rátámaszkodunk,
és a levegőben tartva a fájós lábat lépünk. A láb földhöz való érintése nem számít teljes
terhelésnek.
A lépegető járókeret fix, nem lépegető járókeretté alakítható. Ehhez az
első lábakon lévő csapos rögzítő gyűrűt vegyük ki és helyezzük át a
keresztmerevítő cső furatába. Ebben az állapotában a járókeret nem
összecsukható!
Fix járókeret esetén a járástanulást az alábbiak szerint ajánlatos kezdeni: a
lépés első fázisaként előre tesszük a járókeretet féllépésnyire, majd a beteg,
gyenge, fájós lábbal közélépünk úgy, hogy közben függőlegesen
rátámaszkodva a keretre (tehermentesítve a fájós lábat) a jó lábbal kissé
eléje lépünk.
FIGYELEM!
- A járókeret oldalirányban nem terhelhető!
- A járókeretet sík, szilárd burkolatú járófelületen lehet használni. A járófelület
oldalirányú dőlése nem haladhatja meg az 5%-ot..
- A járókeret szétnyitása után ellenőrizni kell a rugós csap helyreugrását.
- A botvéggumit szétnyíródás, elkopás esetén ki kell cserélni! Billenés és
csúszásveszély állhat fenn.
- Csak az előírt botvéggumi (belső átmérő 28 mm) használható.
- A termék bármely alkatrészének (csapos gyűrű, markolat, rugós csap, váz stb.)
meghibásodása esetén a járókeret nem használható! A meghibásodott alkatrész ki kell
cserélni.
- A járókeret túl terhelése tilos, a járókeret elhajlásához, esetleges töréséhez vezethet.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által átvett termékre társaságunk a jogszabályok által meghatározott
jótállást vállal. A jótállási idő az átvétel napjától számított 12 hónap.
A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és
lebélyegzésével.
A jótállási igény a jótállási jeggyel és a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység
telephelyén) érvényesíthető.
A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a
jótállás érvénytelenségét vonja maga után. A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat,
átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, a
meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés,
stb.) miatt következik be.
A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a
természetes használatból eredő kopás (kerék, botvéggumi, kárpit) nem tartozik a jótállás keretébe.
A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni. A kijavítás során a termékbe
csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel
időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával
meghosszabbodott jótállási idő.
Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell
felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a forgalmazó székhelye
szerinti megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőséghez vagy a kamarák mellett működő
békéltető testületekhez fordulhat.
A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

REHAB Zrt.

Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási – vagy kiszolgálási helyén lehetséges.
4.

Karbantartás, tárolás

4.1. Karbantartás
A járókeret különös karbantartást nem igényel. Az összecsukást biztosító szerkezet,
valamint az összeerősítő csavaroknak az időnkénti ellenőrzése, utánhúzása szükséges.
4.2. Tisztítás
A járókeret karcolásmentes mosószeres vízzel, kicsavart puha textildarabbal lehet lemosni,
majd tiszta vizes kicsavart textillel áttörölni. A bot minden része a háztartásokban
szokásosan használt tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető.
Ajánlatos időnként a markolatot a rárakódott szennyeződésektől megtisztítani.
4.3. Tárolás
A járókeretet jellegének megfelelő függőleges helyzetben sík padlózatra állítva ajánlatos
tárolni, illetve összecsukva bármely módon elhelyezhető. Gyakoribb szállítás esetén az
elhelyezést megkönnyíti az összecsukott állapot.
4.4. Megsemmisítés
A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. Az elhasznált járókeretet a fém hulladékgyűjtő
helyen lehet leadni.
A Használati útmutatót, Szervizkönyvet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az
eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!
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