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Termékleírás és várható klinikai haszon: 
 
Guruló fékes járókeret (rollátor) stabil felépítésű, nagy terhelhe-
tőségű, jól guruló, összehajtható, könnyen kezelhető, négykere-
kű, fékes gyógyászati segédeszköz. A könnyebb kanyarodás 
érdekében az első bolygókerekek csapágyazottak. A hátsó kere-
kekre ható fék egyszerűen kezelhető, a fékkart felfele mozgatva 
menetfékként, lefele mozgatva rögzítőfékként használható. Járás 
nehezítettség esetén növeli az önállóságot, segít a hétköznapi 
távolságok leküzdésében, csökkentve a környezetre háruló 
ápolási feladatokat. 
 

Indikáció: 
Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési 
rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén, 
alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, 
alsóvégtag amputáció és protetizálás postoperatív fázisában, 
egyensúlyzavar esetén. 

Ajánlás:  
Rollátor használatánál szakorvos, gyógytornász, ergoterapeuta 
vagy forgalmazó utasításait kell figyelembe venni. A járókeret 
optimális magasságát úgy válasszuk ki, hogy a könyök kissé 
hajlított legyen, arra támaszkodva viszont a könyök kiegyenesed-
jen, de ne nyomja fel magasra a vállat. Síkos, jeges úton, a 
rollátorral fokozott óvatossággal közlekedjünk! 

Kontraindikáció és figyelmeztetés: 

A rollátor szilárd, sík talajon használható. Felálláskor és ráülés-
kor mindig ügyeljen rá, hogy a fékek legyenek behúzva és 
lehetőleg sík, szilárd, vízszintes felületen álljon. Kerülje a homo-
kos, lágy talajokat, amelyekből önerőből nem tud kihajtani az 
eszközzel. Minden használat előtt ellenőrizze a fékek működését, 
a kerekek állapotát, az ülés és a mozgó részek rögzítését. 
Amennyiben úgy érzi, hogy segítség nélkül nem tudja használni 
a rollátort, ne induljon el egyedül és kérjen segítséget! 

Használati útmutató: 
Az állítható, guruló járókeretet többfunkciós fékkel szereltük fel. 
A fékkar, mely a fogantyún található menet közbeni és rögzítő 
fékként is szolgál. A fék egyszerűen kezelhető, a fékkart egyik 
irányba mozgatva (felfele) menet közbeni fékként, másik irányba 
(lefele) mozgatva rögzítő fékként használható, mely a hátsó 
kerekekre hat. A fék kioldáshoz húzza a fékkart enyhén felfele. 
A teleszkópos kartámasz cső lehetővé teszi a kéztámaszok - 78-
98 cm közötti magasságban történő beállítását. Ehhez csavarja ki 
vagy lazítsa meg a szorító csavart, állítsa be a csövet megfelelő 

magasságba, húzza meg a szorító csavart. A biztonság érdekében 
soha ne húzza ki túlzottan a kartámasz csövét, mindig legalább 
75 mm maradjon bedugva. 
Hajtsa szét teljesen az állítható, guruló járókeretet a hátsó váz-
elem összekötő rúdja lefele nyomásával, addig ameddig a retesz 
be nem kattan. Összehajtásnál először a nyomja be a műanyag 
retesz csapját. Vezesse a kartámasz csövet az első vázelem 
csövébe és a megfelelő helyen a mellékelt csavarral rögzítse! A 
csavarnak a csövön kiképzett helye van, ami megfogja az elfor-
dulás ellen. Állítsa be fék bowdenek feszességét a fékeknél (a 
bowden közepén) található csavarokkal. Ha szükséges állítsa a 
kartámaszokat a kívánt magasságba. 

Tisztítási útmutató: 
Semleges mosószerrel, langyos vízzel lemosva, majd puha 
ruhával áttörölve. A rollátor jellegének megfelelően függőleges 
helyzetben sík padlózatra állítva ajánlatos tárolni. 

Jótállás, szavatosság: 
Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumá-
tól számított 12 havi jótállást vállal a termékre. 
A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan 
őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek 
meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az 
eredeti számla bemutatásával lehetséges. 
Javításra csak tisztított eszközt veszünk át. 
Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel 
bennünket elérhetőségeinken. 
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   A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rende-
let alapvető követelményeit. I. osztályú orvos-
technikai eszköz 
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