
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

KULE ŁOKCIOWE 

Modele: 

RF-221ER KULA ŁOKCIOWA (STAŁA POJEDYŃCZA REGULACJA WYSOKOŚCI 

ERGONOMICZNA) 

RF-221M KULA ŁOKCIOWA (STAŁA POJEDYŃCZA REGULACJA WYSOKOŚCI MIĘKKI 

CHWYT) 

RF-201ER KULA ŁOKCIOWA (UCHYLNA POJEDYŃCZA REGULACJA WYSOKOŚCI 

ERGONOMICZNA) 

RF-201M KULA ŁOKCIOWA (UCHYLNA POJEDYŃCZA REGULACJA WYSOKOŚCI MIĘKKI 

CHWYT) 

RF-222ER KULA ŁOKCIOWA (STAŁA PODWÓJNA REGULACJA WYSOKOŚCI 

ERGONOMICZNA) 

RF-222M KULA ŁOKCIOWA (STAŁA PODWÓJNA REGULACJA WYSOKOŚCI MIĘKKI 

CHWYT) 

RF-211 KULA ŁOKCIOWA (UCHYLNA PODWÓJNA REGULACJA WYSOKOŚCI) 

RF-211ER KULA ŁOKCIOWA (UCHYLNA PODWÓJNA REGULACJA WYSOKOŚCI 

ERGONOMICZNA) 

RF-211M KULA ŁOKCIOWA (UCHYLNA PODWÓJNA REGULACJA WYSOKOŚCI MIĘKKI 

CHWYT) 

RF-225 KULA ŁOKCIOWA (STAŁA POJEDYŃCZA REGULACJA WYSOKOŚCI DLA DZIECI) 

UWAGA! 

Przed rozpoczęciem korzystania z kuli łokciowej należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami. 

 

PRZEZNACZENIE 

Kule łokciowe przeznaczone są do poruszania się, asekuracji podczas chodzenia, do podpierania się, utrzymania 

równowagi i przenoszenia ciężaru ciała w przypadkach schorzeń urazowo – ortopedycznych kończyn dolnych 

przy zakazie pełnego obciążenia kończyny. 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń: 

1. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. 

2. Podczas korzystania z kuli zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich 

potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra 

podłoga itp. 

3. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować 

nieodpowiednie przystosowanie kuli w wyniku czego powstaje ryzyko upadku. 

4. Wyrób przeznaczony dla jednej osoby. Obsługa jedną ręką. Zaleca się używanie jednoczasowo dwóch kul. 

5. Wyrób przeznaczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

6. Dopuszcza się eksploatację kuli inwalidzkiej dla dorosłych o wadze ciała do 120 kg lub 150 kg (patrz tabela 

1). 

7. Dopuszcza się eksploatację kuli inwalidzkiej dla dzieci o wadze ciała do 70 kg. 

8. Nie WOLNO zawieszać ani przytwierdzać przedmiotów (np. toreb, plecaków) ani na rękojeści kuli, ani na 

jej obejmie. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem ciała (np. podczas 



upadku) i/ lub wyrobu. Wytwórca nie odpowiada za szkody, które wynikną w niezastosowania się do ww. 

obostrzenia. 

9. W przypadku użytkowania jednej kuli, należy użytkować ją po stronie nogi zdrowej/zdrowszej. 

10. Zużytą gumową nasadkę należy wymienić na nową. W okresie zimowym zaleca się stosowanie nasadki 

antypoślizgowej. Kontrolę nasadki użytkownik obowiązany jest dokonywać we własnym zakresie, nie 

rzadziej niż raz w miesiącu, w okresie zimowym zalecamy codziennie. 

11. Zużyty sprzęt należy oddać do recyklingu zgodnie z lokalnym prawem. 

 

UWAGA! 

Poniższe zalecenie to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub 

rehabilitantem. 

Wysokość kuli powinna być tak dopasowana do użytkownika, aby mógł on zachować wyprostowaną postawę z 

lekko zgiętą kończyna górną w stawie łokciowym, wówczas ciężar ciała podczas chodzenia częściowo jest 

przenoszony na kulę. 

 

ELEMENTY BLOKUJĄCE 

 
Zapinka z pojedynczym bolcem długim 

 

REGULACJA WYSOKOŚCI 

Regulacja wysokości dolnej i górnej (gdzie dotyczy) : 

• Zdjąć zapinkę 

• Wewnętrzną rurkę dolną wysunąć, uzyskując potrzebną wysokość.  

• Ustawić otwory rurek zewnętrznej i wewnętrznej tak, aby dokładnie nakładały się na siebie.  

Założyć zapinkę . 

• Upewnić się, że dokonana regulacją została wykonana poprawnie a kula stoi stabilnie na podłożu 

Należy dokładnie sprawdzić czy zapinka jest prawidłowo zablokowana w otworach. Zaleca się aby obejma 

maksymalnie sięgała do ok. 5 cm poniżej zgięcia łokcia tak aby nie utrudniać zginania ręki. 

 

CZYSZCZENIE / KONSERWACJA / PRZECHOWYWANIE: 

1. Czyścić miękką gąbką zwilżoną w łagodnym środku czyszczącym, po czyszczeniu przetrzeć wilgotną 

szmatką, wytrzeć do sucha. 

2. NIE WOLNO stosować do czyszczenia środków ściernych, mocnych detergentów, benzyny, 

rozpuszczalników, środków powierzchniowo czynnych wchodzących w reakcję z aluminium. 

3. Koniecznie na bieżąco usuwać zanieczyszczenia ze spodu nasadki (włosy, nici, lód, błoto). 

4. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, zamkniętych, wolnych od oparów 

chemicznych (z dala od sztucznych źródeł ciepła typu: kaloryfer, grzejnik, piec). 

5. Przechowywanie w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza (łazienka, pralnie, piwnice itp. lub na 

wolnym powietrzu) połączone z brakiem higieny zwłaszcza przy dłuższym przechowywaniu, będą przyczyną 

utraty parametrów użytkowych i estetycznych a tym samym gwarancji na wyrób. 

6. Kontrolę stanu technicznego wyrobu (rurki, mocowania, uchwyty, zapinki rękojeści, obejm oraz platformy 

przed ramieniem - użytkownik dokonuje samodzielnie, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Nasadkę 

kontroluje nie rzadziej niż raz na miesiąc, w okresie zimowym zalecamy codziennie. 



Tabela 1 - parametry techniczne 

MODEL: Kula łokciowa RF-

221M 

RF-

221ER 

RF-

222M 

RF-

222ER 

RF-225 

Wysokość całkowita w cm 

min – max 

98-128 98-128 100-134 100-134 75-105 

Wysokość regulacji dolnej w cm 

(od podłoża do rękojeści) co 2 cm 75-108 75-108 78-108 78-108 59-89 

Wysokość regulacji górnej w cm (od 

rękojeści do końca obejmy) co 2 cm - - 24-28 24-28 - 

Materiał rurki ALUM ALUM ALUM ALUM ALUM 

Materiał rękojeść/obejma PP/PU PP/PP PP/PU PP/PP PP/PP 

Maks. obciążenie w kg 120 120 120 120 120 

Waga netto wyrobu w kg 0,53 0,53 0,55 0,55 0,40 

Nasadka dla rurki o średnicy Ø 20 Ø 20 Ø 20 Ø 20 Ø 20 

MODEL: Kula łokciowa RF-

201M 

RF-

201ER 

RF-

211M 

RF-

211ER 

RF-211 

Wysokość całkowita w cm 

min – max 

100-130 100-130 100-131 100-131 100-131 

Wysokość regulacji dolnej w cm 

(od podłoża do rękojeści) co 2 cm 77,5-108 77,5-108 77-107,5 77-107,5 77-107,5 

Wysokość regulacji górnej w cm (od 

rękojeści do końca obejmy) co 2 cm - - 23-27 23-27 23-27 

Materiał rurki ALUM ALUM ALUM ALUM ALUM 

Materiał rękojeść/obejma PP/PU PP/PP PP/PU PP/PP PP/PP 

Maks. obciążenie w kg 150 150 150 150 150 

Waga netto wyrobu w kg 0,53 0,53 0,55 0,55 0,55 

Nasadka dla rurki o średnicy Ø 20 Ø 20 Ø 20 Ø 20 Ø 20 

Tolerancja wymiarów: ± 1,0 cm / ± 0,1 kg 

PP - polipropylen 

PU - poliuretan 

ALUM - aluminium 
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WYTWÓRCA: 

REHA FUND Sp. z o.o. 
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03 – 310 Warszawa, Polska 

tel.: +48 22 594 03 00 

fax.: +48 22 594 03 07 

e-mail: info@rehafund.pl 
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 Model: Numer seryjny: Data sprzedaży: Podpis i pieczątka sprzedawcy: 

    

 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Firma Reha Fund zapewnia Nabywcę, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta 

gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz dobrej jakości. 

2. Sprzęt objęty jest 18-miesięcznym okresem gwarancji. 

3. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte w okresie gwarancyjnym bezpłatnie przez producenta, pod 

warunkiem, że sprzęt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji 

użytkowania. 

4. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia 

sprzętu do Punktu Serwisowego. W przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy termin naprawy 

może ulec wydłużeniu o czym Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany. 

5. Gwarancją nie są objęte: 

• czynności związane z konserwacją czyszczeniem i regulacją sprzętu opisane w instrukcji użytkowania  

• części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania np. elementy gumowe, szyny sprężyny, itp. 

• mechaniczne i termiczne uszkodzenia sprzętu np. urwania, stłuczenia, wygięcia, zarysowania, itp. 

• wady powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, dokonywania samodzielnych 

napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych 

6. Przed oddaniem sprzętu do Punktu Serwisowego należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak 

aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego. 

7. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki wyłącznie w przypadku, gdy 

stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia. 

8. Sprzęt jest przeznaczony do użytku prywatnego. Nie należy go wykorzystywać w siłowniach i klubach 

kulturystycznych. 

9. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Nabywca będzie obciążony kosztami dojazdu. 

10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową. 

PRZEGLĄD/NAPRAWA (wypełnia serwis) 

Lp. Data zgłoszenia Nr zlecenia Opis wady/Zakres naprawy Data wykonania 

naprawy 

Pieczęc i podpis 

Serwisu 

1.      

2.      

3.      

 


