
 
 
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ POMŮCKY K CHŮZI - HOLE 
 

BETTY 
 

 
 
 
POUŽITÍ :  
Hole jsou určeny pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a 
pooperačních stavech a následné rehabilitaci. 
 
POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ : 
Konstrukce hole je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti doplněna pohodlnými ergonomickými 
plastovými rukojeťmi. Hůl je výškově nastavitelná od rukojeti k zemi. Hůl BETTY lze rozdělit do čtyř dílů, 
které jsou navzájem spojeny. Hůl je ve spodní části opatřena pryžovými protiskluzovými nástavci. 
Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretační pojistky opěrné nohy. Po následném 
nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) pojistka samočinně zajistí opěrnou 
nohu ve zvolené poloze. 
 
ÚDRŽBA : Hůl lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které 
neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat 
stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty. V případě 
poškození pryžových nástavců je nutné tyto vyměnit. 
 
 
VAROVÁNÍ: Prosím dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí nebezpečí úrazu! Používejte 
pro nácvik chůze vhodnou obuv s pevnou patou! Správné nastavení berlí konzultujte s odborným 
prodejcem nebo Vaším fyzioteapeutem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ZÁRUKA: Vermeiren Polska  odpovídá za případné vady materiálu  nebo technologické chyby vzniklé při 
výrobě po stanovenou dobu, počítanou ode dne prodeje.   

 
Záruční doba je pro každý výrobek uvedena v záručním listu. 

 
Záruční podmínky budou zachovány pokud naše výrobky budou používány v souladu s uvedenými 
zásadami  a v souladu se svým určením.  
 
Záruka se nevztahuje na:  
- náklady dopravy, obsluhy a jiné nároky,  
- poškození vzniklé z konstrukčních změn provedených uživatelem,  
- prvky podléhající přirozenému opotřebení a oděru,  
- škody, které způsobil uživatel prostřednictvím výrobku,  
- škody vzniklé v důsledku jiných vnějších činitelů,  
- škody vzniklé v důsledku toho, že nebyly použity originální náhradní díly. 
 
Veškeré záležitosti související se zárukou na náš výrobek, vyřizujte v místech prodeje výrobku nebo 
s našimi distributory.   
 

 
VÝROBCE: 

 
VERMEIREN Polska Sp. z o.o. 
Ul. Łączna 1 
55-100 Trzebnica 
Tel. 071/387-42-00 
Fax 071/387-05-74 
e-mail: info@vermeiren.pl 
www.vermeiren.pl 

 
 

ZASTOUPENÍ: 
 

VERMEIREN ČR s.r.o.      
Nádražní 1387/132      
702 00 Ostrava 1       
e-mail: info@vermeiren.cz     
www.vermeiren.cz       

         


