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POPIS VÝROBKU: 

Tělo hole je rozděleno na 4 části. Hůl je pokryta ochrannou 
vrstvou laku a vybavena protiskluzovou gumovou krytkou 
na konci. Rukojeť hole je vyrobena z polyuretanu 
příjemného na dotek. Rukojeť je zasunuta do těla hole. 
V horní části hole je mechanismus se západkou pro 
nastavení výšky. Výška hole je nastavitelná v krocích po 2,5 
cm. Správné zajištění mechanismu poznáte podle 
charakteristického cvaknutí. 
 
VYUŽITÍ: 

Hůl je určena pro osoby, které potřebují oporu při chůzi, po 
úrazech dolních končetin, k udržení rovnováhy a rozložení 
váhy těla při traumatických a ortopedických onemocněních, 
po zlomeninách, v případě ochrnutí a paréz. 
Dále je vhodná pro starší osoby vyžadující oporu při chůzi. 

KONTRAINDIKACE: 
Poruchy stability a motorických schopností, poranění 
horních končetin a poruchy, které vylučují správné použití. 

 

CHARAKTERISTIKY PRODUKTU: 

1. univerzální provedení (pro pravou i levou ruku), 
2. vyrobena z hliníku, 
3. rukojeť z polyuretanu, 
4. nastavitelná výška v krocích po 2,5 cm, 
5. maximální hmotnost uživatele 100 kg, 
6. protiskluzový gumový násadec: elastický, nezanechává 

skvrny na podlaze 
7. skládací, 
8. barva: černá, hnědá. 

 

POUŽITÍ: 

Produkt je dodáván zabalený. Před použitím vyndejte hůl 
z obalu, rozložte a nastavte požadovanou výšku. 

 
   BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 

1. Skládací hůl je navržena pro použití uvnitř i 
venku na různých druzích povrhu. 

2. Dbejte zvýšené opatrnosti při použití hole na 
kluzkých a nezpevněných površích, tj. 
mokro, led, mastnota, písek – hrozí 
nebezpečí pádu. 

3. Maximální hmotnost uživatele: 100 kg. 
4. Technický stav pomůcky musí být 

kontrolován pravidelně. Zvýšenou pozornost 
věnujte: mechanismu západky pro regulaci 
výšky a protiskluzovému násadci.  

5. V případě jakékoli viditelné nebo 
rozpoznatelné závady (např. praskliny) hůl 
nepoužívejte. Hrozí nebezpečí pádu a 
zranění. 

6. Všechny opravy smí provádět pouze 
kvalifikovaní servisní pracovníci. 

 
 

PRODUCT DESCRIPTION: 
The bottom part of the aluminum cane is in four 
segments structure, coated with a protective layer of 
varnish and equipped with non-slip rubber strap. An 
aluminium tube with polyurethane handle builds the 
walking stick upper part. The handle is slipped into the 
frame which has holes located every 2.5 cm. The holes 
enable the walking stick height regulation. A frictional- 
pawl regulator guarantees a required height. 

USE: 

For people who need support during walking, after 
lower limbs injuries, for balancing and body weight 
transferring in traumathic and orthopaedic diseases. 
Also for elderly people as a body balance support 
during walking. 
 

CONTRAINDICATIONS: 

Balance and motor coordination disorder, upper limb 
injuries and dysfunctions which preclude correct usage. 
 

PRODUCT CHARACTERISTICS: 

1. universal (for both left and right hand); 
2. made of aluminium; 
3. handle made of PU; 
4. height regulation every 2,5 cm; 
5. max user weight: 100 kg; 
6. gum strap: elastic, non-marking 
 
7. foldable; 
8. color: black, brown. 

 

REGULATION AND USE: 
Product is packed folded. Take out of wrapping. Unfold 
to required height. 

 
 SAFETY OF USING: 

1. The walking stick is designed to use inside 
and outside on various surfaces; 

2. One should be careful using the walking 
stick on an insecure surface: wet, icy, 
greasy, sandy- risk of falling down; 

3. Max user weight: 100 kg; 
4. Technical survey should be done 

regularly, special attention should be paid 
to: frictional-pawl regulator function, the 
function of anti-slip strap. 

5. It is inacceptable to use the walker after 
discovering any visible or detectable 
damages as it may lead to accident. 
 

6. All the repairs needs to be performed by a 
skilled personnel. 

 



ÚDRŽBA A SERVIS: 

1. Hůl čistěte vlhkým hadrem. 
2. Vždy používejte šetrné čisticí prostředky, které 

nepoškodí ochrannou vrstvu laku. 
3. Pravidelně čistěte všechny pohyblivé části pomůcky 

(mechanismus pro regulaci výšky). 

 
Správná a pravidelná údržba všech komponentů hole je 
nezbytná pro zachování funkčnosti a technických 
parametrů výrobku. Dlouhodobé skladování ve velmi 
vlhkém prostředí (sauna, prádelna atd.) či venku může vést 
k rychlé ztrátě funkčních a estetických vlastností pomůcky. 
 
 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Výška: 80 - 90 cm  
Regulace: každých 2,5 cm  
Váha: 0,35 kg 
Materiál: Hliník, PU, pryž 
Sériové číslo / datum výroby: na produktu 
Životnost produktu: 3 roky 
 
 

EVERYDAY USE AND CONSERVATION: 

1. Clean the cane with a moist cloth; 
2. Always use gentle detergents which do not damage 

the protective coat of the frame; 
3. Clean regularly all the mobile elements (pawl 

blockade mechanism). 
 
Keeping all parts of the walker clean and the way of 
preserving it, is essential for keeping its original 
parameters. Keeping the walker in a moist place 
(steambaths, loudries) or outside together with a lack 
of hygiene can cause a rapid lost of original 
parameters. 

 
 

SPECIFICATION:  
Height: 80 - 90 cm  
Regulation: every 2,5 cm  
Weight: 0,35 kg  
Materials: Aluminium, PU, rubber  
Serial number: on the product  
Product durability: 3 years 
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