
SK     Informácie pre užívateľa 
Výrobok:   Chránič kolien, pre prácu v kľaku, vzor: 6110 009 800 00 /2100-06/   (DFT-001)  

Popis: Chránič kolien je vyrobený z textilu s plastovým krytom a s elastickými pásikmi so suchým zipsom na 

upevnenie.  

 Chránič kolien Typ 1 – chránič kolien, ktorý nie je závislý na ostatnom odeve a je upevnený okolo nohy.  

Trieda prevedenia 1.   

Informácie ohľadne výberu vhodnej triedy prevedenia: 

Chrániče kolien triedy 0 sú vhodné pre používanie na rovnom povrchu a nechránia proti prepichnutiu.  

Chrániče kolien triedy 1 sú vhodné pre používanie na rovnom alebo nerovnom povrchu a sú určené na ochranu proti prepichnutiu 

silou minimálne (100 ± 5) N.  

Chrániče kolien triedy 2 sú vhodné pre používanie na rovnom alebo nerovnom povrchu v náročných podmienkach a sú určené 

na ochranu proti prepichnutiu silou minimálne (250 ± 10) N.   

Chrániče kolien splňujú požiadavky Nariadenia (EÚ) 2016/425 a vyhovujú EN 14404:2004+A1:2010).  

Certifikát vydal: ANCCP CERTIFICATION AGENCY S.r.l | 43/1, Via Nicolodi - 57121 Livorno (LI) – Italia., www.anccp.it.        

N.B.: 0302. 

Použitie: Kľačanie je neprirodzená pracovná poloha. Bez chráničov kolien môžu byť pracovníci vystavení nepohodliu 

a bezprostredným zraneniam spôsobeným tvrdými povrchmi, drobnými kameňmi a podobnými predmetmi nachádzajúcimi sa na 

povrchu. Žiadne chrániče kolien však nemôžu poskytnúť úplnú ochranu pred zranením.  Žiadny chránič kolien nemôže ani 

zaručiť, že pracovníci nebudú trpieť zdravotnými komplikáciami, pokiaľ sa po nich požaduje kľačať dlhú dobu. Chránič chráni 

koleno pred poranením a otlačením pri práci v kľaku – pri dláždení ciest, kladení parkiet a podlahových krytín a všade tam, kde sa 

pracuje v kľaku. Chránič kolien nie je vodeodolný. Nedá sa použiť na ochranu proti prerezaniu, nie je odolný voči nárazu, 

intenzívnemu treniu, chemikáliám, ohňu a žiaru. Nie je určený na použitie pri športe. 

Nezasahujte sami do konštrukcie chrániča – môžete ho nenávratne poškodiť alebo znížiť jeho ochranu.  

Pred navlečením chránič skontrolujte, či nie je poškodený (prasknutý kryt, zničené pásiky a pracky…) poškodený chránič vyraďte 

z používania.  

Upozornenie: Je dôležité, aby chrániče kolien pri kľačaní, alebo v stoje neohrozovali krvný obeh v nohe. Z tohto dôvodu je 

dôležité, aby pracovníci mohli pri nosení chráničov kolien ľahko zmeniť polohu a v častých intervaloch sa postaviť kvôli 

obnoveniu normálneho krvného obehu.    

Návod na upevnenie chrániča: pomocou 2 gumových popruhov so suchým zipsom -  pozri  obrázok na obale. 

Veľkosť:  Vyrába sa v jednej veľkosti – vhodné pre všetkých užívateľov s obvodom pása do 100 cm. Zapínanie pomocou 

pásikov, ktorými si veľkosť nastavujete. Chránič kolien vás nesmie nikde tlačiť, pásiky Vás nesmú škrtiť. Pokiaľ Vám z tohto 

dôvodu tento typ nevyhovuje, vyskúšajte si iný výrobok. 

Údržba: Chrániče udržujte v čistote, inak znižujete ich ochranu. Nesmú sa čistiť ponorením do kvapaliny, neperte ich 

v práčke. Nečistoty odstráňte kefkou, prípadne s použitím vody a prášku na pranie. Po čistení alebo použití ich nechajte voľne 

vyschnúť. Nečistite chemicky, nesušte v sušičke, nežehlite a nebieľte. 

 Skladovanie: Chránič kolien je nutné  skladovať v suchom a chladnom prostredí, nevystavovať vysokej teplote a priamemu 

slnku. Pri vhodných podmienkach skladovania je skladovacia doba 5 rokov od dátumu výroby. Rok výroby nájdete na štítku v 

označení: ZA / rok výroby / poradové číslo. 

Materiály: Nylonová tkanina s polyetylénovým krytom, polypropylénová pena - čalúnenie, gumové pásy. 

Likvidácia:  Likviduje sa ako bežné odpady. Spadá do kategórie – ostatné. 

Informácie o problémoch používania chráničov kolien a pri práci v kľaku. 

 Poloha v kľaku nie je pre ľudí prirodzená a anatómia kolena nie je uspôsobená na dlhodobú záťaž vyvolanou kľačaním. 

Poloha v kľaku však môže byť veľmi vhodná pre niektoré činnosti, počas ktorých môže dochádzať k nepohodliu i zraneniu, preto 

si pracovníci želajú nosiť chrániče kolien s mäkkým vnútorným povrchom. 

 Ochrana kolena poskytovaná tým, že kľačíme na mäkkom podklade nezabráni všetkým problémom z otlačenia                           

a nepohodlia a môžu nastať dlhodobé zmeny na pokožke. Pri polohe v kľaku sa dá tiež vždy očakávať, že stlačením sa zhorší 

krvný obeh v dolnej časti nohy. Nečinnosť lýtkových svalov obmedzí tlak poháňajúci žilovú krv nahor do nohy a ohnuté koleno 

má nevyhnutne za následok stlačenie podkolenných žíl a zvýšenie odporu prietoku krvi. Je všeobecne známe, že pri sedení bez 

pohybu s ohnutým kolenom, napríklad v lietadle, dochádza dokonca i bez tlaku na koleno k obehovým problémom, ako je opuch 

členka        a hlboká žilová trombóza. Pokiaľ je ochrana kolena poskytovaná chráničmi pridržovanými k nohám popruhmi, 

problémy sú horšie, pretože toto stlačenie prispieva k obmedzeniu odtoku žilovej krvi. 

Rady pre užívateľov: 

• zabezpečte, aby vaše chrániče kolien vyhovovali EN 14404 a boli vždy v dobrom stave; 

• zvážte, či možno použiť chrániče kolien, ktoré sa nepripínajú k nohám; pokiaľ áno, sú vhodnejšie; 

• neuťahujte popruhy, pokiaľ chrániče nepotrebujete používať; noste všetky popruhy tak voľné, aby účinne zabránili zošmyknutiu 

chráničov kolien; 

• zabezpečte, aby Vás popruhy pri pokľaknutí neškrtili;  

• kľačte vzpriamene, neseďte na pätách; 

• pohybujte sa nejakú dobu, nezostávajte bez pohybu; 

• so žiadnymi chráničmi nekľačte dlhšie než hodinu bez vstávania a krátkej chôdze;  

• najmenej raz za hodinu sa prechádzajte minimálne 10 minút bez chrániča kolien pripnutého k nohám; 

• poraďte sa s lekárom, pokiaľ vám pri práci v kľaku opuchajú kolená alebo lýtka. 

Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište - "Dokumenty pro stažení". 

Výrobca: Hangzhou Dafang Tools Co. Ltd; 8 Wanda North, Wyan, Xiaoshan, HangZhou, Zhejiang – Čína. 

 

Kontaktná adresa: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic  Dovozca: 


