4.3. Tárolás
A járóbotot száraz, vízmentes helyen kell tárolni!
4.4. Megsemmisítés
A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. Az elhasznált botot a fém
hulladékgyűjtő helyeken lehet leadni.
5. Szavatosság
A gyártó 6 hónap kötelező szavatosságot biztosít a jelen termékre,
amelyet rendeltetésszerű használat mellett, gyártási hibára
visszavezethető ok esetében lehet alkalmazni.
A szavatossági igényt a vásárlás vagy a kiszolgálás helyén lehet
érvényesíteni.
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1. Felhasználási terület
A B-4334 típusú állítható járóbot az előírásoknak megfelelő
méretbeállítással használható. Olyan személyek részére javasolt,
akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily
módon megoldható.
A bot állíthatósága a rehabilitációs változásoknak megfelelően
használható fel, de az ismételt beállítás (átállítás) a szakorvos, vagy a
gyógytornász tanácsa alapján történhet.
2. Jellemző méretek, adatok
A bot súlya: ............................................................. 0,35 kg
A bot rúdirányú terhelhetősége: .............................. max. 100 kg
Méret: ....................................................................... 770 – 970 mm
Állíthatóság: ............................................................ 25 mm/fokozat

Amennyiben két botra lenne szükség, a két botot tesszük előre, ezután
a sérült, gyenge-, vagy fájós lábbal lépünk.
FIGYELEM!
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3. Használat
A B-4334 típusú állítható járóbot műanyag fogantyúval szerelt
felsőrészébe teleszkóposan helyezkedik el az alsócső.
Az alsócső végére erősített botvéggumni a járást teszi biztonságossá.
A járóbot 9 magassági méretre állítható. A magassági fokozat a bot
felső csövén található csapos külső rögzítőgyűrű kiemelésével, majd a
két cső egymáshoz viszonyított elmozdítása után, a kívánt magassági
mérethez tartozó furatba történő bepattintásával állítható be.
A járóbot használtánál a szakorvos, a gyógytornász (vagy a
forgalmazó) utasításait kell figyelembe venni.
A járóbot optimális magasságát úgy válasszuk ki, hogy a könyök kissé
hajlított legyen, arra támaszkodva viszont a könyök kiegyenesedjen, de
ne nyomja fel magasra a vállat. Fontos a stabil tenyértámasz.
A botot mindig a jó oldali kézben fogva tesszük előre, ezután a sérült,
gyenge, vagy fájós lábbal lépünk. Sose a fájós oldalon vigyük a botot,
mert ezzel a járás ritmusát rontjuk. Fontos a szép járás, a jó járás.
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A járóbotot sík, szilárd burkolatú járófelületen lehet használni. A
járófelület oldalirányú dőlése nem haladhatja meg az 5 %-ot.
A járóbotot mindig függőleges helyzetben tartsa a bot
terhelésekor. A ferdén tartott bot terhelés esetén deformálódhat,
eltörhet és balesethez vezethet!
A magassági méret szabályzására szolgáló külső rögzítőgyűrű
meghibásodása esetén a járóbotot nem lehet használni. A sérült
alkatrészt ki kell cserélni!
A markolat megrepedése esetén a bot nem használható, alkatrészt
ki kell cserélni.
A botvéggumit szétnyíródás, elkopás esetén ki kell cserélni!
Billenés és csúszásveszély állhat fenn!
Csak az előírt botvéggumi használható, belső méret Ø17 mm.
A bot túlterhelése tilos, a járóbot elhajlásához vezet.

Alkatrészek beszerzése a termék vásárlási- vagy kiszolgálási helyén
lehetséges.
4. Karbantartás, tárolás
4.1. Tisztítás
A botot karcolásmentes mosószeres vízzel, kicsavart puha
textildarabbal lehet szükség esetén lemosni, majd tiszta vizes kicsavart
textillel áttörölni.
A bot minden része a háztartásban szokásosan használt tisztító és
fertőtlenítő szerekkel tisztítható, illetve kezelhető.
4.2. Karbantartás
A bot rendszeres karbantartást nem igényel.

