DANE TECHNICZNE

D130AL

WÓZEK
ELEKTRYCZNY
Wózek inwalidzki elektryczny posiada

CECHY PRODUKTU

energooszczędny i wydajny silnik, jest łatwy
w montażu i demontażu. Panel sterowania

aluminiowa składana rama

posiada przycisk włączający, podświetlenie

łamane oparcie

przycisków, uniwersalny joystick, klakson.

odpinana tapicerka

Wózek wyposażony jest w bezpieczny i nie-

zasięg do 20 km

zawodny hamulec elektromagnetyczny oraz

panel sterowania - joystick z możliwością

w pełni zamknięty, bezobsługowy akumulator.

zmiany stron
sygnalizacja dźwiękowa
prędkościomierz - 5 biegów
D130AL koła pompowane: tylne 22”,
przednie 8”
D130HL koła pompowane: tylne 12”,
przednie 8”
kółka anty-wywrotne
szerokość siedziska 45 cm

DANE TECHNICZNE
Prędkość maksymalna: < [6km/h]
Zużycie energii: <2,5 [kWh] / 100 [km]
Maksymalne obciążenie: do 90 [kg]
Waga wózka: 26 kg
Droga hamowania na płaszczyźnie poziomej: <1,5 [m]
Zasięg: <20 [km]
Maksymalny zasięg bezpiecznego hamowania na zboczu: <3,6[m] (6 ° )
Akumulator: litowy DC 24[V] x 18[Ah]
Wewnętrzne zasilanie: DC 24[V]+5[V]
Moc silników: ok. 130[W] dla prawego i lewego silnika
Wysokość prześwitu do przeszkody : <40[mm]
Dopuszczalne wzniesienie: <6 °
Uwaga! Parametry mogą się różnić
Maks. bezpieczne nachylenie: 9 °
w zależności od wagi użytkownika,
Minimalny promień skrętu: 1,2[m]
warunków drogowych i zużycia akumulatora.
Hałas: <65[db]
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REHABILITACJA

H011-B

KOD NFZ P.127

WÓZEK INWALIDZKI STALOWY
Wózek przeznaczony dla osób mających

DODATKOWE OPCJE

problemy z samodzielnym poruszaniem się
z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi.

koła tylne pełne gumowe

Napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub po-

podnóżki z regulacją kąta zgięcia

przez prowadzenie przez osobę towarzyszącą.
Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz pomieszczeń.
CECHY PRODUKTU
podłokietniki z funkcją uchylania
hamulec postojowy
tylne koła pompowane o średnicy 24’’
przednie koła pełne gumowe o średnicy 8’’
plastikowe ciągi
uchylne i zdejmowane podnóżki
DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE
C

A
B
F

G

E

A Szerokość całkowita: 61–67 cm
B Szerokość wewnętrzna: 43, 46, 48 cm
C Głębokość całkowita: 101 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 48 cm
E Wysokość całkowita: 90 cm (86,5 cm)
F x*G Wymiary siedziska: 42, 45, 47 cm*x*40 cm
Waga: 16,8–17,5 kg*
Maksymalne obciążenie: 115 kg
Szerokość po złożeniu: 30 cm
* w zależności od szerokości siedziska

D

Kolory ramy: srebrny
+/- 0,5 -1 cm
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REHABILITACJA

H011

KOD NFZ P.127

WÓZEK INWALIDZKI STALOWY
Wózek przeznaczony dla osób mających

szybkozłączka - funkcja szybkiego

problemy z samodzielnym poruszaniem się

demontażu kół

z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi.

tylne koła pompowane o średnicy 24’’

Napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub po-

przednie koła pełne gumowe o średnicy 8’’

przez prowadzenie przez osobę towarzyszącą.

uchylne i zdejmowane podnóżki

Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz pomieszczeń.
CECHY PRODUKTU

DODATKOWE OPCJE

pas dla użytkownika

koła tylne pełne gumowe

podłokietniki z funkcją uchylania

podnóżki z regulacją kąta zgięcia

i regulacją wysokości

hamulec dla osoby prowadzącej

poduszka wys. 4cm

w rozmiarze 46 cm i 51 cm

hamulec postojowy
profilowane ciągi

DANE TECHNICZNE

C

A
B
F

G

E

D

A Szerokość całkowita: 57–67 cm
B Szerokość wewnętrzna: 40, 43, 46, 48, 51 cm
C Głębokość całkowita: 104 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 50 cm
E Wysokość całkowita: 91 cm (88 cm)
F*x*G Wymiary siedziska:
39, 42, 45, 47, 50 cm x 40 cm
Waga: 18,6–21 kg*
Maksymalne obciążenie*:
115 kg do rozm. 48cm, 135 kg dla rozm. 51 cm*
Szerokość po złożeniu: 30 cm
* w zależności od szerokości siedziska
Kolory ramy: srebrny, czarny, ciemnoniebieski
+/- 0,5 -1 cm
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REHABILITACJA

FS 901

KOD NFZ P.127

WÓZEK INWALIDZKI STALOWY
Wózek przeznaczony dla osób mających

CECHY PRODUKTU

problemy z samodzielnym poruszaniem się
z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi.

stalowa rama

Napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub po-

hamulce dla os. prowadzącej

przez prowadzenie przez osobę towarzyszącą.

łamane oparcie

Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz,

krótki podłokietnik

jak i na zewnątrz pomieszczeń.

podwójny krzyżak
ciągi z tworzywa
koła tylne pompowane 20”
koła przednie 6”
podnóżki w wersji uchylnej
z 3-stopniową regulacją kąta odchylania
uchwyty ułatwiające składanie

DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE
C

A
B
F

G

E

A Szerokość całkowita: 60-63 cm
B Szerokość wewnętrzna: 43, 46 cm
C Głębokość całkowita: 96 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 49 cm
E Wysokość całkowita: 92 cm
F*x*G Wymiary siedziska: 42, 45 cm x 39 cm
Waga: 16,4 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Szerokość po złożeniu: 32 cm

D

Kolory ramy: czarny
+/- 0,5 -1 cm
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WÓZKI INWALIDZKIE | STALOWE

REHABILITACJA

K7

KOD NFZ P.127

WÓZEK INWALIDZKI STALOWY
Wózek przeznaczony dla osób mających

CECHY PRODUKTU

problemy z samodzielnym poruszaniem się
z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi.

stalowa rama malowana proszkowo

Napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub po-

wzmocniony podwójnym krzyżakiem

przez prowadzenie przez osobę towarzyszącą.

regulacja środka ciężkości

Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz,

oparcie i siedzisko z odpornego na

jak i na zewnątrz pomieszczeń.

zanieczyszczenia tworzywa
podłokietniki w wersji krótkiej z funkcją
demontażu
hamulec postojowy
stalowe ciągi
tyle koła pełne gumowe o średnicy 24”
przednie koła gumowe o średnicy 8”
uchylne stalowe podnóżki ze skokową
regulacją długości

DANE TECHNICZNE
C

A
B
F

G

E

D

A Szerokość całkowita: 80-85 cm
B Szerokość wewnętrzna w rozm
56 cm: 57 cm
Szerokość wewnętrzna w rozm
61 cm: 62 cm
C Głębokość całkowita: 123 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 52 cm
E Wysokość całkowita: 93cm
F*x*G Wymiary siedziska: 56-61 x 47 cm
Waga rozm. 56 cm: 23,5 kg
Waga rozm. 61 cm: 24,5 kg
Maksymalne obciążenie: 225 kg
Szerokość po złożeniu: 45 cm
Kolory ramy: srebrno-czarny
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REHABILITACJA

FS 681 / FS 681U

KOD NFZ P.127

WÓZEK INWALIDZKI STALOWY
Z FUNKCJĄ TOALETY
Wózek pełni funkcję toaletową dzięki po-

CECHY PRODUKTU

jemnikowi sanitarnemu umieszczonemu
pod siedziskiem. Ułatwia codzienną higienę

siedzisko: pełne zdejmowane (FS 681)

użytkownika. Wózek może być obsługiwany

siedzisko: z klinem wyciągane (FS 681U)

samodzielnie lub przez osobę towarzyszącą.

wyciągany pojemnik sanitarny

Przeznaczony do korzystania wewnątrz po-

podłokietniki z funkcją uchylania

mieszczeń.

hamulec postojowy
tylne koła pełne gumowe o średnicy 22’’
przednie koła o średnicy 6’’
aluminiowe ciągi
uchylne podnóżki

DANE DANE
TECHNICZNE
TECHNICZNE
C

A

A Szerokość całkowita: 60 cm
B Szerokość wewnętrzna: 45 cm
C Głębokość całkowita: 102 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 51 cm
E Wysokość całkowita: 90 cm (86 cm)
F*x*G Wymiary siedziska: 44 x 44 cm
Waga: 19,60 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Szerokość po złożeniu: 23 cm

B
F
G

E

D

Kolory ramy: srebrny-chrom
+/- 0,5 -1 cm
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WÓZKI INWALIDZKIE | STALOWE

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY
Wózek przeznaczony dla osób mających pro-

tyle koła pompowane o średnicy 22”

blemy z samodzielnym poruszaniem się z dys-

przednie koła pełne gumowe o średnicy 6”

funkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Napę-

ciągi z tworzywa sztucznego

dzany siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez

szybkozłączka – funkcja szybkiego

prowadzenie przez osobę towarzyszącą. Może

demontażu kół

być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na

uchylne i zdejmowane podnóżki

zewnątrz pomieszczeń.

kółka antywywrotne regulowane
rama wzmocniona podwójnym krzyżakiem

CECHY PRODUKTU
hamulce dla osoby prowadzącej
oparcie (łamane) z poduszką
pas dla użytkownika
odpinana tapicerka
podłokietniki z funkcją uchylania
hamulec postojowy
DANE TECHNICZNE
A
B
F
G

D

Kolory ramy: srebrny
Kolor tapicerki: czarno-niebieski, czarno-bordowy

C

E

A Szerokość całkowita: 61-66 cm
B Szerokość wewnętrzna: 43, 46, 48 cm
C Głębokość całkowita: 110 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 46 cm
E Wysokość całkowita: 88 cm
F*x*G Wymiary siedziska:* 42, 45, 47 cm x 41 cm
Waga: 13,5–15,5 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Szerokość po złożeniu: 36 cm
* w zależności od szerokości siedziska

+/- 0,5 -1 cm
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REHABILITACJA

TGR-R WA C2600

KOD NFZ P.129

REHABILITACJA

T101

KOD NFZ P.129

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY
Wózek przeznaczony dla osób mających proble-

hamulec postojowy

my z samodzielnym poruszaniem się z dysfunk-

aluminiowe ciągi

cjami i ograniczeniami ruchowymi.

szybkozłączka – funkcja szybkiego

Napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub po-

demontażu kół

przez prowadzenie przez osobę towarzyszącą.

uchylne i zdejmowane podnóżki

Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz,

kółka antywywrotne regulowane

jak i na zewnątrz pomieszczeń. Zalecany osobom

reg. środka ciężkości na tylnych i przednich

po amputacjach ze względu na regulacje środka

kołach

ciężkości na tylnych i przednich kołach.

tylne koła pompowane o średnicy 24’’
przednie koła pełne gumowe o średnicy 8’’

CECHY PRODUKTU

rama wzmocniona podwójnym krzyżakiem
obciążenie 120kg

hamulce dla osoby prowadzącej
poduszka piankowa 5 cm
pas dla użytkownika
podłokietniki z funkcją uchylania

DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE
C

A
B
F

G

E

A Szerokość całkowita: 62-68 cm
B Szerokość wewnętrzna: 43, 46, 48 cm
C Głębokość całkowita: 110 cm
D Wysokość siedziska od podłoża:
51 cm (56 cm)
E Wysokość całkowita: 95 cm (92 cm)
F*x*G Wymiary siedziska: 36, 39, 41 cm x 40 cm
Waga: 13,8 kg
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Szerokość po złożeniu: 31 cm

D

Kolory ramy: srebrny
Kolory tapicerki : czarny
+/- 0,5 -1 cm
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WÓZKI INWALIDZKIE | ALUMINIOWE

E1
WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY
Wózek przeznaczony dla osób mających pro-

podłokietniki z funkcją uchylania,

blemy z samodzielnym poruszaniem się z dys-

demontażu

funkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Napę-

regulacja kąta oparcia

dzany siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez

regulacja podłokietników na wysokość

prowadzenie przez osobę towarzyszącą. Może

regulacja głębokości siedziska

być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak

regulacja środka ciężkości na przednich i

i na zewnątrz pomieszczeń. Zalecany osobom

tylnych kołach

po amputacjach ze względu na regulacje środka

hamulec postojowy

ciężkości na tylnych i przednich kołach.

aluminiowe ciągi
szybkozłączka - funkcja szybkiego
demontażu kół

CECHY PRODUKTU

tyle koła pompowane o średnicy 24”
przednie koła pełne gumowe o śr. 8”

odpinana wymiękczona tapicerka

regulowane kółka anty-wywrotne

pas dla użytkownika

rama wzmocniona podwójnym krzyżakiem

stabilizacja poprzeczna

odblaski na ramie

DANE TECHNICZNE
A Szerokość całkowita: 64-68 cm
B Szerokość wewnętrzna: 46 cm
C Głębokość całkowita: 106 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 50 cm
E Wysokość całkowita: 92 cm
F*x*G Wymiary siedziska:* 45 cm x 42 cm
Waga: 17,5 kg
Maksymalne obciążenie: 125 kg
Szerokość po złożeniu: 39 cm

C

A
B
F

G

E

D

Kolory ramy: grafit

+/- 0,5 -1 cm
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REHABILITACJA

KOD NFZ P.129

TGR-R WA 6700

REHABILITACJA

KOD NFZ P.129

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY
Wózek przeznaczony dla osób mających proble-

regulowany środek ciężkości na przednich

my z samodzielnym poruszaniem się z dysfunk-

kołach

cjami i ograniczeniami ruchowymi.

szybkozłączka

Napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub po-

koła tylne pełne 24”

przez prowadzenie przez osobę towarzyszącą.

koła przednie pełne 8”

Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz,

kółka anty-wywrotne

jak i na zewnątrz pomieszczeń.

odblaski na oparciu i kołach

CECHY PRODUKTU
hamulce dla osoby prowadzącej
łamane oparcie
odpinana, przewiewna tapicerka
kieszonka na oparciu
pas dla użytkownika
regulowane na wysokość podłokietniki

DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE
C

A

A Szerokość całkowita: 67 cm
B Szerokość wewnętrzna: 46 cm
C Głębokość całkowita: 106 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 50 cm
E Wysokość całkowita: 91 cm
F*x*G Wymiary siedziska: 45 x 41 cm
Waga: 13,7 kg
Maksymalne obciążenie: 115 kg
Szerokość po złożeniu: 34 cm

B
F
G

E

D
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Kolory ramy: czerwony
+/- 0,5 -1 cm

WÓZKI INWALIDZKIE | ALUMINIOWE

REHABILITACJA

FS 954LGC

KOD NFZ P.130

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY
STABILIZUJĄCY PLECY I GŁOWĘ
Wózek przeznaczony dla osób mających

CECHY PRODUKTU

problemy z samodzielnym poruszaniem się
z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi.

przedłużone oparcie z funkcją regulacji

Napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub po-

kąta nachylenia od 0°–*90°

przez prowadzenie przez osobę towarzyszącą.

zagłówek zapinany na rzepy

Przedłużone oparcie wózka pozwala na lepszą

pas dla użytkownika

stabilizację pozycji osoby siedzącej. Może być

podłokietniki z funkcją demontażu

używany zarówno w warunkach domowych jak

hamulec postojowy

i w szpitalach, przychodniach czy hospicjach.

tylne koła pompowane o średnicy 24’’

Zalecany osobom z chorobami

przednie koła pełne gumowe o średnicy 8’’

neurologicznymi.

plastikowe ciągi
uchylne podnóżki regulowane pod kątem
regulacja środka ciężkości na przednich
kołach
kółka antywywrotne

DANE TECHNICZNE
A Szerokość całkowita: 63–68 cm
B Szerokość wewnętrzna: 41, 46 cm
C Głębokość całkowita: 125 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 50 cm
E Wysokość całkowita: 118–121 cm
F*x*G Wymiary siedziska: 40, 45 x 39 cm
Waga: 17–18 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Szerokość po złożeniu: 40 cm

C

A
B

G
F
E

D

Kolory ramy: srebrny
Kolory tapicerki: czarny
+/- 0,5 -1 cm
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REHABILITACJA

FS 654LGC

KOD NFZ P.130

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY
STABILIZUJĄCY PLECY I GŁOWĘ Z FUNKCJĄ TOALETOWĄ
Wózek inwalidzki aluminiowy pełni funkcję

tapicerka odporna na zanieczyszczenia

transportową, stabilizacyjną, a także toaleto-

siedzisko z wyciąganym klinem

wą. Ułatwia codzienną higienę użytkownika.

pojemnik sanitarny

Przedłużone oparcie wózka pozwala na lep-

podłokietniki z funkcją demontażu

szą stabilizację pozycji osoby siedzącej. Może

hamulec postojowy

być używany zarówno w warunkach domo-

tylne koła pompowane o średnicy 24’’

wych jak i w szpitalach, przychodniach czy

przednie koła pełne gumowe o średnicy 8’’

hospicjach. Zalecany osobom z chorobami

plastikowe ciągi

neurologicznymi.

uchylne aluminiowe podnóżki
regulowane pod kątem

CECHY PRODUKTU

regulacja środka ciężkości
na przednich kołach

przedłużone oparcie z funkcją regulacji

kółka antywywrotne

kąta nachylenia od 0°–*90°
zagłówek zapinany na rzepy
czteropunktowy pas dla użytkownika
DANEDANE
TECHNICZNE
TECHNICZNE
C

A
B

G
F
E

A Szerokość całkowita: 67,5 cm
B Szerokość wewnętrzna: 46 cm
C Głębokość całkowita: 125 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 48,5 cm
E Wysokość całkowita: 123,5 cm (83,5 cm)
F*x*G Wymiary siedziska: 45 cm x 39 cm
Waga: 21,5 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Szerokość po złożeniu: 41 cm

D

Kolory ramy: srebrny
+/- 0,5 -1 cm
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WÓZKI INWALIDZKIE | STABILIZUJĄCE

REHABILITACJA

ALH 008

KOD NFZ P.130

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY
STABILIZUJĄCY PLECY I GŁOWĘ
Wózek przeznaczony dla osób mających pro-

czteropunktowy pas dla użytkownika

blemy z samodzielnym poruszaniem się z dys-

podłokietniki z funkcją demontażu

funkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Napę-

hamulec postojowy

dzany siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez

tylne koła pompowane o średnicy 22’’

prowadzenie przez osobę towarzyszącą. Może

przednie koła pełne gumowe o średnicy 8’’

być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak

plastikowe ciągi

i na zewnątrz pomieszczeń. Zalecany osobom

uchylne podnóżki regulowane pod kątem

z chorobami neurologicznymi.

regulacja środka ciężkości
na przednich kołach

CECHY PRODUKTU

kółka antywywrotne regulowane
rama wzmocniona stabilizacją

przedłużone oparcie z funkcją regulacji

poprzeczną i podwójnym krzyżakiem

kąta nachylenia od 0°–90°
zagłówek zapinany na rzepy
hamulec bębnowy dla osoby prowadzącej

DANE TECHNICZNE
C

B

F
G

D

Kolor tapicerki : beżowo-brązowy, czarno-szary
Kolory ramy: srebrny

A

E

A Szerokość całkowita: 67-74 cm
B Szerokość wewnętrzna: 43, 46, 50 cm
C Głębokość całkowita: 117 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 46 cm
E Wysokość całkowita: 124 cm (91 cm)
F*x*G Wymiary siedziska: 42, 45, 49 cm*x*40 cm
Waga: 19,3-21,8 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg dla rozm. 46 cm,
120kg dla rozm. 51 cm

+/- 0,5 -1 cm

WÓZKI INWALIDZKIE | STABILIZUJĄCE
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REHABILITACJA

TGR-R RS 881

KOD NFZ P.123

PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA STALOWA
Podpórka przeznaczona jest dla osób o obni-

CECHY PRODUKTU

żonej sprawności ruchowej, które potrzebują
stabilnego podparcia i asekuracji podczas

anatomiczne uchwyty

chodzenia. Zalecana jest także dla osób star-

regulowane na wysokość rączki

szych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi,

hamulce postojowe

poprawy komfortu poruszania się i zapew-

siedzisko ze zdejmowaną tacką

nienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Za-

uchwyt na kule

stosowanie podpórki wpływa pozytywnie na

praktyczny koszyk i tacka

powrót do aktywności osób mających proble-

do przewożenia przedmiotów

my z lokomocją lub pionizacją.

pełne gumowe koła o średnicy 8’’
funkcja składania do transportu

DANE TECHNICZNE
B

A

A Szerokość całkowita: 57 cm
B Głębokość całkowita: 65 cm
C*x*D Wymiary siedziska: 38 cm x 16 cm
E Wysokość siedziska od podłoża: 60 cm
F Regulacja wysokości uchwytów: 75–98 cm
Waga: 10,8 kg
Maksymalne obciążenie: 135 kg
Maksymalne obciążenie koszyka na zakupy: 12 kg

D

C

F
E

16 | TIMAGO INTERNATIONAL GROUP

Kolor ramy: ciemnoniebieski, srebrny
+/- 0,5 -1 cm

PODPÓRKI | CZTEROKOŁOWE

REHABILITACJA

TGR-R RS 8811

KOD NFZ P.123

PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA STALOWA
Z PODPARCIEM NA ŁOKCIE
Podpórka przeznaczona dla osób o obniżonej

CECHY PRODUKTU

sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodze-

piankowe uchwyty

nia. Podpórka w szczególności przeznaczona

regulowane na wysokość rączki

jest dla pacjentów ze zmianami reumatyczny-

hamulce postojowe

mi, ograniczoną ruchomością w stawach pro-

podparcie pod przedramiona

mieniowo-nadgarstkowych, łokciowych oraz

siedzisko ze zdejmowaną tacką

dla osób z osłabioną siłą chwytu. Zalecana

uchwyt na kule

jest również osobom starszym, jako pomoc

praktyczny koszyk

w utrzymaniu równowagi.

do przewożenia przedmiotów
koła o średnicy 8’’
funkcja składania do transportu

DANE TECHNICZNE
A Szerokość całkowita: 57 cm
B Głębokość całkowita: 65 cm
C x D Wymiary siedziska: 38 cm x 16 cm
E Wysokość siedziska od podłoża: 60 cm
F Regulacja wysokości uchwytów: 100–126,5 cm
Waga: 12,5 kg
Maksymalne obciążenie: 135 kg
Maksymalne obciążenie koszyka na zakupy: 12 kg

B
C

A
D

F

Kolor ramy: ciemnoniebieski
+/- 0,5 -1 cm
E

PODPÓRKI | CZTEROKOŁOWE
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REHABILITACJA

TGR-R RS 8812

KOD NFZ P.123

PODPÓRKA UŁATWIAJĄCA CHODZENIE
TYPU AMBONA
Podpórka ułatwiająca chodzenie jest sprzę-

CECHY PRODUKTU

tem pomocniczym, przeznaczonym dla osób
o obniżonej sprawności ruchowej, które po-

piankowe uchwyty

trzebują stabilnego podparcia i asekuracji

regulowana wysokość podparcia

podczas pionizacji oraz chodzenia. Podpórka

siedzisko

przeznaczona jest dla pacjetnów o różnym

hamulec nożny (4 koła)

typie zaburzeń motorycznych z ograniczoną

uchwyt na kroplówkę

ruchomością i dysfunkcją kończyn dolnych
lub ich osłabieniem. Zalecana jest również
osobom starszym, jako pomoc w utrzymaniu
równowagi, poprawy komfortu poruszania się i
zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem.
Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie
na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją.

DANE TECHNICZNE
A Szerokość całkowita: 63 cm
B Głębokość całkowita: 76 cm
C*x*D Wymiary siedziska: 56 cm x 20 cm
E Wysokość siedziska od podłoża: 54 cm
F Regulacja wysokości podparcia pod łokcie: 101-124 cm
Waga: 10,8 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Kolor ramy: srebrny
+/- 0,5 -1 cm

PODPÓRKI | CZTEROKOŁOWE
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REHABILITACJA

TGR-R RA 883

KOD NFZ P.123

PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA ALUMINIOWA YOLA
Podpórka przeznaczona jest dla osób o obni-

CECHY PRODUKTU

żonej sprawności ruchowej, które potrzebują
stabilnego podparcia i asekuracji podczas

lekka aluminiowa rama

chodzenia. Zalecana jest także dla osób star-

specjalna konstrukcja krzyżakowa

szych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi,

podwyższona wytrzymałość na nacisk

poprawy komfortu poruszania się i zapew-

anatomiczne uchwyty

nienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Za-

regulowane na wysokość rączki

stosowanie podpórki wpływa pozytywnie na

hamulce postojowe

powrót do aktywności osób mających proble-

siedzisko z oparciem

my z lokomocją lub pionizacją.

podręczna torba
lampka LED
uchwyt na kule
koła o wąskim przekroju i średnicy 8’’
funkcja składania do transportu

DANE TECHNICZNE
A
C

D

E

Kolor ramy: grafitowy, pomarańczowy,
zielony

B

F

A Szerokość całkowita: 64 cm
B Głębokość całkowita: 69 cm
C*x*D Wymiary siedziska: 46,5 cm x 26 cm
E Wysokość siedziska od podłoża: 53,5 cm
F Regulacja wysokości uchwytów:
79,5–92,5 cm
Waga: 7,6 kg
Maksymalne obciążenie: 130 kg
Maksymalne obciążenie torby: 5 kg

+/- 0,5 -1 cm

PODPÓRKI | CZTEROKOŁOWE
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REHABILITACJA

TGR-R RA 888

KOD NFZ P.123

PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA ALUMINIOWA
Z PODPARCIEM POD NOGI
Podpórka czterokołowa przeznaczona jest dla

CECHY PRODUKTU

osób o obniżonej sprawności ruchowej które
potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji

lekka aluminiowa rama powlekana farbą

podczas chodzenia. Zalecana jest także dla

z metalicznym połyskiem

osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu

regulowane na wysokość rączki

równowagi, poprawy komfortu poruszania

hamulce z zaciskiem postojowym

się i zapewnienia bezpieczeństwa przed

tapicerowane siedzisko

upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa

oparcie z możliwością zmiany stron

pozytywnie na powrót do aktywności osób

do funkcji transportowej

mających problemy z lokomocją lub pionizac-

składane podparcie na nogi

ją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i

koła o wąskim przekroju i średnicy 8’’

bezpieczeństwo podczas chodzenia.

funkcja składania do transportu

DANE TECHNICZNE
B
C

A
D

F

A Szerokość całkowita: 61 cm
B Głębokość całkowita: 80 cm
C*x*D Wymiary siedziska: 35 cm x 32 cm
E Wysokość siedziska od podłoża: 55 cm
F Regulacja wysokości uchwytów: 78-88 cm
Waga: 8,2 kg
Maksymalne obciążenie: 110 kg
Maksymalne obciążenie koszyka na zakupy: 5 kg
Kolor ramy: grafitowy

E
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+/- 0,5 -1 cm

PODPÓRKI | CZTEROKOŁOWE

REHABILITACJA

TGR-R RA 885

KOD NFZ P.123

PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA
ALUMINIOWA REGULOWANA
Podpórka przeznaczona jest dla osób o obni-

CECHY PRODUKTU

żonej sprawności ruchowej, które potrzebują
stabilnego podparcia i asekuracji podczas

lekka aluminiowa rama

chodzenia. Zalecana jest także dla osób star-

anatomiczne uchwyty

szych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi,

regulowane na wysokość rączki

poprawy komfortu poruszania się i zapew-

regulacja wysokości siedziska

nienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Za-

hamulce postojowe

stosowanie podpórki wpływa pozytywnie na

tapicerowane siedzisko z oparciem

powrót do aktywności osób mających proble-

podręczna torba na zakupy

my z lokomocją lub pionizacją.

uchwyt na kule
koła z funkcją demontażu
o wąskim przekroju i średnicy 8’’
funkcja składania do transportu

DANE TECHNICZNE
B

A

C

D

F

A Szerokość całkowita: 65 cm
B Głębokość całkowita: 69 cm
C*x*D Wymiary siedziska: 40 cm x 25,5 cm
E Regulacja wysokości siedziska: 54–62 cm
F Regulacja wysokości uchwytów: 90–100 cm
Waga: 6,8 kg
Maksymalne obciążenie: 130 kg
Maksymalne obciążenie torby na zakupy: 5 kg
Kolor ramy: srebrny

PODPÓRKI | CZTEROKOŁOWE

E

+/- 0,5 -1 cm
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REHABILITACJA

TGR-R RT 892G

KOD NFZ P.123

PODPÓRKA TRÓJKOŁOWA STALOWA
Podpórka przeznaczona jest dla osób o obni-

CECHY PRODUKTU

żonej sprawności ruchowej, które potrzebują
stabilnego podparcia i asekuracji podczas

anatomiczne uchwyty

chodzenia. Zalecana jest także dla osób star-

regulowane na wysokość rączki

szych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi,

hamulce postojowe

poprawy komfortu poruszania się i zapew-

koszyk ze zdejmowaną tacką

nienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Za-

torba zapinana na zamek

stosowanie podpórki wpływa pozytywnie na

pełne gumowe koła o średnicy 8’’

powrót do aktywności osób mających proble-

funkcja składania do transportu

my z lokomocją lub pionizacją.

DANE TECHNICZNE
B

A

A Szerokość całkowita: 62 cm
B Głębokość całkowita: 56 cm
C Regulacja wysokości uchwytów: 82–97 cm
Waga: 7,7 kg
Maksymalne obciążenie: 110 kg
Maksymalne obciążenie torby
i koszyka na zakupy: 5 kg
C

Kolor ramy: niebieski
+/- 0,5 -1 cm
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PODPÓRKI | TRÓJKOŁOWE

REHABILITACJA

TGR-R RTA 891L

KOD NFZ P.123

PODPÓRKA TRÓJKOŁOWA ALUMINIOWA
Podpórka przeznaczona jest dla osób o obni-

CECHY PRODUKTU

żonej sprawności ruchowej, które potrzebują
stabilnego podparcia i asekuracji podczas

lekka aluminiowa rama

chodzenia. Zalecana jest także dla osób star-

anatomiczne uchwyty

szych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi,

regulowane na wysokość rączki

poprawy komfortu poruszania się i zapew-

hamulce postojowe

nienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Za-

koszyk ze zdejmowaną tacką

stosowanie podpórki wpływa pozytywnie na

torba zapinana na zamek

powrót do aktywności osób mających proble-

koła o wąskim przekroju i średnicy 8’’

my z lokomocją lub pionizacją.

funkcja składania do transportu

DANE TECHNICZNE
B

A

A Szerokość całkowita: 62 cm
B Głębokość całkowita: 56 cm
C Regulacja wysokości uchwytów: 82–97 cm
Waga: 6,8 kg
Maksymalne obciążenie: 125 kg
Maksymalne obciążenie torby
i koszyka na zakupy: 5 kg
C

Kolor ramy: bordowy, niebieski
+/- 0,5 -1 cm

PODPÓRKI | TRÓJKOŁOWE
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REHABILITACJA

JMC-C 3511

KOD NFZ P.123

PODPÓRKA DWUKOŁOWA STALOWA
CECHY PRODUKTU

Podpórka przeznaczona dla osób o obniżonej
sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodze-

anatomiczne uchwyty

nia. Zalecana jest także dla osób starszych,

regulowane na wysokość rączki

jako pomoc w utrzymaniu równowagi, popra-

szerokie siedzisko

wy komfortu poruszania się i zapewnienia bez-

gumowe koła o srednicy 6’’

pieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie

funkcja składania do transportu

podpórki wpływa pozytywnie na powrót do
aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją.

DANEDANE
TECHNICZNE
TECHNICZNE
B
D

A

A Szerokość całkowita: 51 cm
B Głębokość całkowita: 60 cm
C*x*D Wymiary siedziska: 40*x 22 cm
E Wysokość siedziska od podłoża: 49 cm
F Regulacja wysokości uchwytów: 82–97 cm
Waga: 5,76 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg

C

F

Kolor ramy: niebieski
+/- 0,5 -1 cm

E
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PODPÓRKI | DWUKOŁOWE

REHABILITACJA

FS 914L

KOD NFZ P.123

PODPÓRKA DWUKOŁOWA ALUMINIOWA
Podpórka przeznaczona dla osób o obniżo-

CECHY PRODUKTU

nej sprawności ruchowej, które potrzebują
stabilnego podparcia i asekuracji podczas

szerokie siedzisko

chodzenia. Zalecana jest także dla osób

regulowane na wysokość nóżki

starszych, jako pomoc w utrzymaniu rów-

piankowe uchwyty

nowagi, poprawy komfortu poruszania się

funkcja składania do transportu

i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją.
Podpórka przeznaczona jest tylko do użytku
domowego.

DANE TECHNICZNE
B

A Szerokość całkowita: 59 cm
B Głębokość całkowita: 48 cm
C*x*D Wymiary siedziska: 34,5 x 30 cm
E Wysokość siedziska od podłoża: 52–62 cm
F Regulacja wysokości uchwytów: 78–88 cm
Waga: 4,3 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg

A

D

C

F

Kolor ramy: niebieski, zielony

PODPÓRKI | DWUKOŁOWE

E

+/- 0,5 -1 cm
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REHABILITACJA

JMC-C 3016W5

KOD NFZ P.123

BALKONIK SKŁADANY NA DUŻYCH KOŁACH
Balkonik przeznaczony dla osób o obniżonej

CECHY PRODUKTU

sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodze-

wytrzymała aluminiowa rama

nia. Zalecany jest także dla osób starszych,

regulowana wysokość nóżek

jako pomoc w utrzymaniu równowagi, po-

szerokie pole podparcia

prawy komfortu poruszania się i zapewnienia

wygodne uchwyty

bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowa-

funkcja składania do transportu

nie balkonika wpływa również pozytywnie na

i przechowywania

powrót do aktywności osób ze schorzeniami

przednie nóżki zakończone kółkami

kończyn dolnych.

o średnicy 5’’
tylne nóżki zakończone gumowymi
nasadkami antypoślizgowymi

DANE TECHNICZNE
B

D

A Szerokość całkowita: 62 cm
B Szerokość wewnętrzna: 44 cm
C Głębokość całkowita: 49 cm
D Regulacja wysokości: 81–98 cm
Waga: 3 kg
Maksymalne obciążenie: 136 kg
Kolor ramy: miedziany, satynowy, zielony, niebieski
+/- 0,5 -1 cm

A

C
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BALKONIKI

REHABILITACJA

FS 913L

KOD NFZ P.123

BALKONIK DWUFUNKCYJNY (KROCZĄCO-STATYCZNY)
Balkonik przeznaczony dla osób o obniżonej

CECHY PRODUKTU

sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodze-

wzmocniona aluminiowa rama

nia. Zalecany jest także dla osób starszych,

dwie funkcje: statyczna i krocząca

jako pomoc w utrzymaniu równowagi, po-

szerokie pole podparcia

prawy komfortu poruszania się i zapewnienia

stabilny i długi zakres kroczenia

bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowa-

miękkie piankowe uchwyty

nie balkonika wpływa również pozytywnie na

regulowana wysokość nóżek

powrót do aktywności osób ze schorzeniami

funkcja składania do transportu

kończyn dolnych.

i przechowywania
nóżki zakończone gumowymi
nasadkami antypoślizgowymi

DANE TECHNICZNE
B

D

A Szerokość całkowita: 54 cm
B Szerokość wewnętrzna: 45 cm
C Głębokość całkowita: 48 cm
D Regulacja wysokości: 80-97 cm
Waga: 2,4 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Kolor ramy: miedziany, srebrny
+/- 0,5 -1 cm

A

BALKONIKI

C
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JMC-C 3201, 3202
BALKONIK STATYCZNY SKŁADANY
Balkonik przeznaczony dla osób o obniżonej

CECHY PRODUKTU

sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodze-

podwójnie wzmocniona

nia. Zalecany jest także dla osób starszych,

aluminiowa rama

jako pomoc w utrzymaniu równowagi, po-

szerokie pole podparcia

prawy komfortu poruszania się i zapewnienia

miękkie piankowe uchwyty

bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowa-

regulowana wysokość nóżek

nie balkonika wpływa również pozytywnie na

funkcja składania do transportu

powrót do aktywności osób ze schorzeniami

i przechowywania

kończyn dolnych.

nóżki zakończone gumowymi
nasadkami antypoślizgowymi

DANE TECHNICZNE
B

A Szerokość całkowita: 50 cm
B Szerokość wewnętrzna: 45 cm
C Głębokość całkowita: 48 cm
D Regulacja wysokości: 80–96 cm
Waga: 2,7 kg
Maksymalne obciążenie: 136 kg
D

REHABILITACJA

KOD NFZ P.123

Kolor ramy: miedziany, srebrny
+/- 0,5 -1 cm

A

C
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BALKONIKI

REHABILITACJA

JMC-C 3211, 3212

KOD NFZ P.123

BALKONIK KROCZĄCY SKŁADANY
Balkonik przeznaczony dla osób o obniżonej

CECHY PRODUKTU

sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodze-

podwójnie wzmocniona

nia. Zalecany jest także dla osób starszych,

aluminiowa rama

jako pomoc w utrzymaniu równowagi, po-

szerokie pole podparcia

prawy komfortu poruszania się i zapewnienia

stabilny i długi zakres kroczenia

bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowa-

miękkie piankowe uchwyty

nie balkonika wpływa również pozytywnie na

regulowana wysokość nóżek

powrót do aktywności osób ze schorzeniami

funkcja składania do transportu

kończyn dolnych.

i przechowywania
nóżki zakończone gumowymi
nasadkami antypoślizgowymi

DANE TECHNICZNE
B

D

A Szerokość całkowita: 52 cm
B Szerokość wewnętrzna: 47 cm
C Głębokość całkowita: 48 cm
D Regulacja wysokości: 80–96 cm
Waga: 2,8 kg
Maksymalne obciążenie: 136 kg
Kolor ramy: miedziany, srebrny
+/- 0,5 -1 cm

A

BALKONIKI

C
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REHABILITACJA

JMC-C 3222

KOD NFZ P.123

BALKONIK 3-FUNKCYJNY (KROCZĄCO-STATYCZNY)
Balkonik 3-funkcyjny przeznaczony jest dla

CECHY PRODUKTU

osób o obniżonej sprawności ruchowej, które
potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji

podwójnie wzmocniona aluminiowa rama

podczas chodzenia. Zalecany jest także dla

funkcja statyczno-krocząca

osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu

przednie nóżki z nasadkami lub z kołami

równowagi, poprawy komfortu poruszania się

o średnicy 5’’

i zapewnienia bezpieczeństwa przed upad-

regulowana wysokość nóżek

kiem. Zastosowanie balkonika wpływa również

szerokie pole podparcia

pozytywnie na powrót do aktywności osób

wygodne uchwyty

ze schorzeniami kończyn dolnych, mających

funkcja składania do transportu

problemy z lokomocją lub pionizacją.

i przechowywania
tylne nóżki zakończone gumowymi
nasadkami antypoślizgowymi

DANE TECHNICZNE

D

B

A Szerokość całkowita z nasadkami: 55 cm
Szerokość całkowita z kółkami: 60 cm
B Szerokość wewnętrzna: 46 cm
C Głębokość całkowita z nasadkami: 47 cm
Głębokość całkowita z kółkami: 51 cm
D Regulacja wysokości: 78-96 cm
Waga: 2,4 kg
Maksymalne obciążenie: 136 kg
Kolor ramy: satynowy
+/- 0,5 -1 cm

A

C
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BALKONIKI

REHABILITACJA

JMC-C 2680SL

KOD NFZ P.121

TRÓJNÓG INWALIDZKI
Trójnóg przeznaczony dla osób o obniżonej

CECHY PRODUKTU

sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodze-

miękki piankowy uchwyt

nia. Zalecany także dla osób starszych, jako

aluminiowo-stalowy trzon

pomoc w utrzymaniu równowagi. Konstrukcja

chromowana, ergonomiczna rączka

z trzema punktami podparcia zapewnia więk-

regulowana na wysokość

szą stabilność i pewność podczas chodzenia.

podstawa z trzema punktami podparcia
i nasadkami gumowymi

DANE TECHNICZNE
A Regulacja wysokości: 77–98 cm
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Waga: 0,6 kg
Wymiary podstawy: 24,5 cm x 29,5 cm

+/- 0,5 -1 cm

KULE | TRÓJNÓG

A

Kolor podstawy: czarny
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REHABILITACJA

JMC-C 2670SL
JMC-C 2660SL

KOD NFZ P.121

CZWÓRNÓG INWALIDZKI
Czwórnóg przeznaczony dla osób o obniżonej

CECHY PRODUKTU

sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodze-

uchwyt piankowy

nia. Zalecany także dla osób starszych, jako

wysoka podstawa (JMC-C 2670SL)

pomoc w utrzymaniu równowagi. Konstrukcja

uchwyt z tworzywa sztucznego

z czterema punktami podparcia zapewnia

niska podstawa (JMC-C 2660SL)

znacznie większą stabilność i pewność pod-

chromowana ergonomiczna rączka

czas chodzenia.

regulowana na wysokość
aluminiowo-stalowy trzon
podstawa z czterema punktami
podparcia i gumowymi nasadkami

JMC-C 2670SL
A Regulacja wysokości:
77–101 cm
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Waga: 1 kg
Wymiary podstawy:
26 cm (25,5 cm) x 23 cm
Kolor podstawy: czarny

DANE TECHNICZNE

A

A

DANE TECHNICZNE

JMC-C 2660SL
A Regulacja wysokości:
78–101 cm
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Waga: 1 kg
Wymiary podstawy:
15 cm x 21 cm
Kolor podstawy: szary
+/- 0,5 -1 cm
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KULE | CZWÓRNÓG

REHABILITACJA

JMC-C 2040–46
JMC-C 2048–49

KOD NFZ P.118

KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA
Kula inwalidzka służy do zwiększenia pola

CECHY PRODUKTU

podparcia u osób o obniżonej sprawności
ruchowej. Zalecana osobom wymagającym

wygodny wytrzymały uchwyt

asekuracji oraz podparcia podczas cho-

ergonomiczny kształt

dzenia, a także do utrzymania równowagi

odpowiednio dobrany kąt łokciowy,

po przebytym urazie kończyn dolnych lub

dzięki któremu rozłożona zostaje

tułowia w celu reedukacji chodu.

siła nacisku na uchwyt
lekki aluminiowy anodyzowany trzon
zakończony gumową nasadką

DANE TECHNICZNE
A Regulacja wysokości: 94–116 cm
B Wysokość do uchwytu: 67–89 cm

JMC-C 2045: niebieski
JMC-C 2046: jasno różowy
JMC-C 2048: czarno-srebrny
JMC-C 2049: szaro-srebrny

B

Kolor: JMC-C 2040: biało-srebrny
JMC-C 2041: różowo-srebrny
JMC-C 2042: niebiesko-srebrny
JMC-C 2043: różowy
JMC-C 2044: zielony

A

JMC-C 2040–46 Maksymalne obciążenie: 115 kg
JMC-C 2048–49 Maksymalne obciążenie: 135 kg
Waga: 0,55 kg

+/- 0,5 -1 cm

KULE | ŁOKCIOWE
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REHABILITACJA

JMC-C 2047–1÷4

KOD NFZ P.118

KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA DZIECIĘCA
Kula inwalidzka służy do zwiększenia pola

CECHY PRODUKTU

podparcia u osób o obniżonej sprawności
ruchowej. Zalecana osobom wymagającym
asekuracji

oraz

podparcia

podczas

chodzenia, a także do utrzymania równowagi
po przebytym urazie kończyn dolnych lub
tułowia w celu reedukacji chodu.

wygodny wytrzymały uchwyt
ergonomiczny kształt
odpowiednio dobrany kąt łokciowy,
dzięki któremu rozłożona zostaje
siła nacisku na uchwyt
lekki aluminiowy anodyzowany trzon
zakończony gumową nasadką

DANE TECHNICZNE

B

A

A Regulacja wysokości: 82–98 cm
B Wysokość do uchwytu: 61–77 cm
Maksymalne obciążenie: 110 kg
Waga: 0,55 kg
Kolor: JMC-C 2047–1: czerwono-srebrny
JMC-C 2047–2: niebiesko-srebrny
JMC-C 2047–3: żółto-srebrny
JMC-C 2047–4: biało-srebrny
+/- 0,5 -1 cm
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KULE | ŁOKCIOWE

REHABILITACJA

FS 923L

KOD NFZ P.118

KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA Z OBEJMĄ
REGULOWANA DWUSTOPNIOWO
Kula inwalidzka służy do zwiększenia pola

CECHY PRODUKTU

podparcia u osób o obniżonej sprawności
ruchowej. Zalecana osobom wymagającym

wytrzymały, ergonomiczny uchwyt

asekuracji oraz podparcia podczas chodze-

lekki aluminiowy trzon zakończony

nia, a także do utrzymania równowagi po

gumową nasadką

przebytym urazie kończyn dolnych lub tu-

dwustopniowa regulacja

łowia w celu reedukacji chodu.

w części dolnej i górnej

DANE TECHNICZNE
A Regulacja wysokości: 86–109 cm (116 cm)
B Wysokość do uchwytu: 63–86 cm
Maksymalne obciążenie: 90 kg
Waga: 0,5 kg

B

+/- 0,5 -1 cm

A

Kolor: czarny

KULE | ŁOKCIOWE
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REHABILITACJA

FS 933L

KOD NFZ P.118

KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA Z UCHYLNĄ
OBEJMĄ REGULOWANA DWUSTOPNIOWO
Kula inwalidzka służy do zwiększenia pola

CECHY PRODUKTU

podparcia u osób o obniżonej sprawności
ruchowej. Zalecana osobom wymagającym

wytrzymały uchwyt piankowy

asekuracji oraz podparcia podczas cho-

lekki aluminiowy trzon z uchylną obejmą

dzenia, a także do utrzymania równowagi

i zakończony gumową nasadką

po przebytym urazie kończyn dolnych lub

dwustopniowa regulacja

tułowia w celu reedukacji chodu. Uchylna

w części dolnej i górnej

obejma pozwala na wykonywanie prostych
czynności bez konieczności odkładania kuli.

DANE TECHNICZNE
Maksymalne obciążenie: 90 kg

B

A

Rozmiar M
A Regulacja wysokości: 95–118 cm (126 cm)
B Wysokość do uchwytu: 71–93,5 cm
Waga: 0,57 kg
Rozmiar L
A Regulacja wysokości: 107–130 cm (138 cm)
B Wysokość do uchwytu: 83–106 cm
Waga: 0,65 kg
Kolor: szaro-srebrna
+/- 0,5 -1 cm
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KULE | ŁOKCIOWE

REHABILITACJA

SOFIA

KOD NFZ P.118

KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA SOFIA
Kula łokciowa służy do zwiększenia pola

CECHY PRODUKTU

podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana jest u osób wymagających

ergonomiczna rękojeść wykonana

asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia,

z tworzywa sztucznego

a także do utrzymania równowagi po przeby-

lekki aluminiowy trzon

tym urazie kończyn dolnych lub tułowia w celu

z regulacją długości zakończony

reedukacji chodu.

wysokiej jakości gumową nasadką
zwiększony kąt łokciowy, dzięki któremu
rozłożona zostaje siła nacisku na uchwyt

DANE TECHNICZNE
Waga: 0,44 kg
Maksymalne obciążenie: 140 kg
A Regulacja wysokości: 73 cm–105 cm
Kolor: niebieski, zielony, szary, pomarańczowy

A

+/- 0,5 -1 cm

KULE | ŁOKCIOWE
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REHABILITACJA

STYLE

KOD NFZ P.118

KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA STYLE
Kula łokciowa służy do zwiększenia pola

CECHY PRODUKTU

podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana jest u osób wymagających

ergonomiczna rękojeść z miękkim

asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia,

wykończeniem w części chwytnej

a także do utrzymania równowagi po przeby-

kształt obejmy został zaprojektowany

tym urazie kończyn dolnych lub tułowia w celu

tak, aby pacjent mógł zawiesić kule na

reedukacji chodu.

przedramieniu i zwolnić dłonie
zwiększony kąt łokciowy, dzięki któremu
rozłożona zostaje siła nacisku na uchwyt
lekki aluminiowy trzon z regulacją
długości zakończony wysokiej jakości
gumową, przegubową nasadką

DANE TECHNICZNE
Waga: 0,56 kg
Maksymalne obciążenie: 150 kg
A Regulacja wysokości: 73 cm–105 cm

A

Kolor: czerwony, żółty, zielony, niebieski
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+/- 0,5 -1 cm

KULE | ŁOKCIOWE

REHABILITACJA

ELLIPSE

KOD NFZ P.118

KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA ELIPSE
Kula łokciowa służy do zwiększenia pola

przedramieniu i zwolnić dłonie

podparcia u osób o obniżonej sprawności ru-

zwiększony kąt łokciowy pozwala na

chowej. Zalecana jest u osób wymagających

optymalne rozłożenie siły nacisku na

asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia,

uchwyt

a także do utrzymania równowagi po przeby-

lekki aluminiowy trzon z regulacją

tym urazie kończyn dolnych lub tułowia w celu

długości zakończony wysokiej jakości

reedukacji chodu.

gumową nasadką
kula posiada gumowe wykończenie

CECHY PRODUKTU

przy trzonie i obejmie, dzięki czemu
umożliwia bezpieczne oparcie, np.

ergonomiczna rękojeść z miękkim

o ścianę

wykończeniem w części chwytnej

eliptyczny przekrój kuli sprawia, że jest

kształt obejmy został zaprojektowany

bardzo wygodna w użytkowaniu

tak, aby pacjent mógł zawiesić kule na

DANE TECHNICZNE
Waga: 0,62 kg
Maksymalne obciążenie: 150 kg
A Regulacja wysokości: 73 cm–105 cm
Kolor: czerwony, żółty, zielony, niebieski

A

+/- 0,5 -1 cm

KULE | ŁOKCIOWE
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REHABILITACJA

FS 925L

KOD NFZ P.120

KULA INWALIDZKA PACHOWA, REGULOWANA
Kula pachowa stosowana jest w przypadku

CECHY PRODUKTU

urazu kończyny dolnej z jednoczesnym urazem w obrębie nadgarstka lub łokcia. Zaleca-

regulacja uchwytu i wysokości

na również osobom wymagającym podpar-

miękkie podparcie pod pachę

cia na kuli podczas chodzenia po przebytym

lekki aluminiowy trzon

urazie kończyn dolnych w celu reedukacji

gumowa nasadka

chodu, a także do utrzymania równowagi

ergonomiczny kształt

i przenoszenia ciężaru ciała w przypadku
cięższych dysfunkcji kończyn dolnych lub
tułowia.

A

DANE TECHNICZNE
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Rozmiar S:
A Regulacja wysokości: 94–114 cm
Waga: 0,73 kg
Rozmiar M:
A Regulacja wysokości: 114–134 cm
Waga: 0,8 kg
Rozmiar L:
A Regulacja wysokości: 134–154 cm
Waga: 0,87 kg
Kolor: srebrny
+/- 0,5 -1 cm
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KULE | PACHOWE

REHABILITACJA

JMC-C 2005

KOD NFZ P.120

KULA INWALIDZKA PACHOWA, UNIWERSALNA
Kula pachowa stosowana w przypadku ura-

CECHY PRODUKTU

zu kończyny dolnej z jednoczesnym urazem
w obrębie nadgarstka lub łokcia. Zalecana

regulacja uchwytu i wysokości

również osobom wymagającym podparcia na

miękkie podparcie pod pachę

kuli podczas chodzenia po przebytym urazie

lekki aluminiowy trzon

kończyn dolnych w celu reedukacji chodu,

gumowa nasadka

a także do utrzymania równowagi i przeno-

ergonomiczny kształt

szenia ciężaru ciała w przypadku cięższych
dysfunkcji kończyn dolnych lub tułowia. Kula
pachowa w jednym uniwersalnym rozmiarze
jest wyjątkowo wygodna w użyciu.

DANE TECHNICZNE
Maksymalne obciążenie: 113 kg
A Regulacja wysokości: 97,5 – 157,5 cm
Waga: 0,88 kg
Kolor: srebrny

A

+/- 0,5 -1 cm

KULE | PACHOWE
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TGR-R LA 833L2

REHABILITACJA

LASKA INWALIDZKA ALUMINIOWA, REGULOWANA
Laska służy do zwiększenia powierzchni pola

CECHY PRODUKTU

podparcia u osób o obniżonej sprawności
ruchowej. Zalecana osobom wymagającym

uchwyt z tworzywa sztucznego

asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia,

pasek na rękę

a także do utrzymania równowagi po urazie

regulacja wysokości

kończyn dolnych lub tułowia.

lekki aluminiowy trzon z gumową
nasadką

DANE TECHNICZNE
TGR-R LA 833L2
A Regulacja wysokości: 69–92 cm
Waga: 0,3 kg
Maksymalne obciążenie: 90 kg
Kolor: czarny, brązowy
A

+/- 0,5 -1 cm
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LASKI

REHABILITACJA

JMC-C 2337
LASKA INWALIDZKA ALUMINIOWA, REGULOWANA
Laska służy do zwiększenia powierzchni pola

CECHY PRODUKTU

podparcia u osób o obniżonej sprawności
ruchowej. Zalecana osobom wymagającym

uchwyt z lakierowanego drewna

asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia,

pasek na rękę

a także do utrzymania równowagi po urazie

regulacja wysokości

kończyn dolnych lub tułowia.

lekki aluminiowy trzon
z gumową nasadką

DANE TECHNICZNE
A Regulacja wysokości: 71–94 cm
Maksymalne obciążenie: 90 kg
Waga: 0,38 kg
Kolor: drewno ciemne, drewno jasne

A

+/- 0,5 -1 cm

LASKI
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JMC-C 2052

REHABILITACJA

LASKA INWALIDZKA ALUMINIOWA, SKŁADANA
Laska służy do zwiększenia powierzchni pola

CECHY PRODUKTU

podparcia u osób o obniżonej sprawności
ruchowej. Zalecana osobom wymagającym

uchwyt z lakierowanego drewna

asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia,

pasek na rękę

a także do utrzymania równowagi po urazie

regulacja wysokości

kończyn dolnych lub tułowia.

lekki aluminiowy trzon
z gumową nasadką
możliwość złożenia na trzy części

DANE TECHNICZNE
JMC-C 2052
A Regulacja wysokości: 78–88 cm
Maksymalne obciążenie: 90 kg
Waga: 0,38 kg
Kolor: miedziany, czarny
A

+/- 0,5–1 cm
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LASKI

Laska służy do zwiększenia powierzchni pola

CECHY PRODUKTU

podparcia u osób o obniżonej sprawności
ruchowej. Zalecana osobom wymagającym

anatomiczny uchwyt

asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia,

ręka lewa (FS 948L)

a także do utrzymania równowagi po urazie

ręka prawa (FS 949L)

kończyn dolnych lub tułowia.

pasek na rękę
regulacja wysokości
lekki aluminiowy trzon
z gumową nasadką
możliwość złożenia na trzy części

DANE TECHNICZNE
A Regulacja wysokości: 77–87 cm
Maksymalne obciążenie: 90 kg
Waga: 0,4 kg
Kolor: czarny

A

+/- 0,5–1 cm

LASKI
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REHABILITACJA

FS 948L / FS 949L
LASKA INWALIDZKA ALUMINIOWA
Z UCHWYTEM ANATOMICZNYM, SKŁADANA

REHABILITACJA

TGR-R LA 853N

KOD NFZ P.122

LASKA DLA NIEWIDOMYCH, SKŁADANA
Laska przeznaczona jest dla osób niewido-

CECHY PRODUKTU

mych i niedowidzących, umożliwia użytkownikowi samodzielne rozpoznanie terenu. Chro-

gumowy uchwyt

ni przed zderzeniem z przeszkodami, które

pasek nadgarstkowy

znajdują się na drodze, a także sygnalizuje

trzon zakończony wymienną

innym osobom niepełnosprawność wzroku

obrotową końcówką

użytkownika.

taśmy odblaskowe zwiększające
poziom bezpieczeństwa

DANE TECHNICZNE
TECHNICZNE
DANE

A

A Wysokość: 122 cm
Długość po złożeniu: 36,5 cm
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Waga: 0,2 kg
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+/- 0,5–1 cm

LASKI

REHABILITACJA

FS 692
WÓZEK TOALETOWY TRANSPORTOWY
CECHY PRODUKTU

Wózek toaletowy transportowy jest sprzętem
pomocniczym dla osób, mających problemy
z samodzielnym poruszaniem się oraz dla

funkcja transportowo-toaletowa

osób z dysfunkcjami i ograniczeniami rucho-

malowana proszkowo stalowa rama

wymi. Przeznaczony do korzystania wewnątrz

miękkie tapicerowane siedzisko

pomieszczeń. Może być obsługiwany tylko

uchylne podłokietniki

przy pomocy osoby towarzyszącej. Ma na celu

pojemnik sanitarny

ułatwienie codziennej higieny użytkownika.

uchylne i zdejmowane podnóżki
cztery obrotowe koła z hamulcami
konstrukcja umożliwia najeżdżanie
na sedes

DANE TECHNICZNE
C

A
B

F
G
E

A Szerokość całkowita: 55 cm
B Szerokość wewnętrzna: 45 cm
C Głębokość całkowita: 87 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 53 cm
E Wysokość całkowita: 95 cm
F*x*G Wymiar siedziska: 44 cm x 44 cm
Waga: 10,6 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg

D

+/- 0,5–1 cm

SPRZĘT TOALETOWY
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FS 7962L

REHABILITACJA

WÓZEK PRYSZNICOWY TRANSPORTOWY
Wózek prysznicowy jest sprzętem pomocni-

CECHY PRODUKTU

czym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest

rama aluminiowa odporna na korozje

osobom o obniżonej sprawności ruchowej,

oparcie i siedzisko PCV

z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi.

siedzisko z wycięciem „U” i otworami

Może być obsługiwany tylko przy pomocy

do odprowadzania wody

osoby towarzyszącej. Przeznaczony do korzy-

uchylne podłokietniki

stania wewnątrz pomieszczeń, w warunkach

składane podparcie pod nogi

domowych i szpitalnych.

koła przednie 4”, obrotowe z blokadą
koła tylne 6”

DANE TECHNICZNE
A Szerokość całkowita: 54 cm
B Głębokość całkowita: 74 cm
C Wysokość siedziska od podłoża: 47 cm
D Wysokość całkowita: 88 cm
ExF Wymiar siedziska : 40 cm x 37,5 cm
Waga: 6 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg
+/- 0,5–1 cm

50 | TIMAGO INTERNATIONAL GROUP

SPRZĘT TOALETOWY

REHABILITACJA

TGR-R KT-S 668

TGR-R KT-S 618
KRZESŁO TOALETOWE
SKŁADANE
Z SZYBKOZŁĄCZKAMI

KRZESŁO TOALETOWE

CECHY PRODUKTU

CECHY PRODUKTU

stalowa rama składana na szybkozłączki

stalowa rama malowana proszkowo

deska sanitarna z klapą

deska sanitarna z klapą

pojemnik sanitarny, osłonka

pojemnik sanitarny

regulowane na wysokość nóżki

regulowane na wysokość nóżki

gumowe nasadki antypoślizgowe

gumowe nasadki antypoślizgowe
krzesło wykonane jest jako stałe
(nieskładane)
śruby motylkowe - łatwy i samodzielny
montaż

DANE TECHNICZNE
TGR-R KT-S 618

TGR-R KT-S 668

A Szerokość całkowita: 57 cm
B Szerokość wewnętrzna: 45 cm
C Głębokość całkowita: 50 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 40-54 cm
E Wysokość całkowita: 66-80 cm
F x G Wymiar siedziska: 33 cm x 37 cm
Waga: 5,9 kg
Maksymalne obciążenie: 135 kg

A Szerokość całkowita: 55 cm
B Szerokość wewnętrzna: 44 cm
C Głębokość całkowita: 47 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 43–58 cm
E Wysokość całkowita: 64–79 cm
F x G Wymiar siedziska: 33 cm x 37 cm
Waga: 6,6 kg
Maksymalne obciążenie: 110 kg

+/- 0,5–1 cm

+/- 0,5–1 cm

SPRZĘT TOALETOWY
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FS 696

TGR-R KT 023C

REHABILITACJA

KRZESŁO TOALETOWE NA KÓŁKACH
Krzesło toaletowe jest sprzętem pomocni-

CECHY PRODUKTU

czym ułatwiającym użytkownikowi wykonanie czynności fizjologicznych. Zalecane jest

stalowa, chromowana rama

osobom, mającym problemy z samodzielnym

podłokietniki

poruszaniem się, z dysfunkcjami i ogranicze-

deska sedesowa z klapą

niami ruchowymi oraz osobom, które utraciły

pojemnik sanitarny z pokrywką

zdolność samodzielnego siadania i wstawania.

regulowane na wysokość nóżki

Ułatwia przeprowadzenie czynności fizjolo-

zakończone kółkami

gicznych i pielęgnacyjnych użytkownika. Kółka

kółka wyposażone w blokadę

transportowe umożliwiają wygodny najazd na

funkcja składania do transportu

sedes po wyciągnięciu pojemnika sanitarnego.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

TGR-R KT 023C

FS 696

A Szerokość całkowita: 56 cm
B Szerokość wewnętrzna: 46 cm
C Głębokość całkowita: 47 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 42,6-53,2 cm
E Wysokość całkowita od podłoża: 72,2-82,63 cm
F x G Wymiar siedziska: 38 cm x 40 cm
Waga: 8,0 kg
Maksymalne obciążenie: 120 kg

A Szerokość całkowita: 53 cm
B Szerokość wewnętrzna: 47 cm
C Głębokość całkowita: 53 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 43–53 cm
E Wysokość całkowita od podłoża: 73–83 cm
F x G Wymiar siedziska: 43 cm x 38 cm
Waga: 7,5 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg

+/- 0,5–1 cm

+/- 0,5–1 cm
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SPRZĘT TOALETOWY

REHABILITACJA

FS 894

TGR-R KT 023B
KRZESŁO TOALETOWE
Krzesło toaletowe jest sprzętem pomocni-

CECHY PRODUKTU

czym ułatwiającym użytkownikowi wykonanie czynności fizjologicznych. Zalecane jest

stalowa, chromowana rama

osobom, mającym problemy z samodzielnym

podłokietniki

poruszaniem się, z dysfunkcjami i ogranicze-

deska sedesowa z klapą

niami ruchowymi oraz osobom, które utraciły

pojemnik sanitarny z pokrywką

zdolność samodzielnego siadania i wstawania.

regulowane na wysokość nóżki

Ułatwia przeprowadzenie czynności fizjolo-

zakończone gumowymi nasadkami

gicznych i pielęgnacyjnych użytkownika.

funkcja składania do transportu

DANE TECHNICZNE
TGR-R KT 023B

FS 894

A Szerokość całkowita: 56 cm
B Szerokość wewnętrzna: 46 cm
C Głębokość całkowita: 47 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 42-71 cm
E Wysokość całkowita: 52-81 cm
F*x*G Wymiar siedziska: 38 cm x 40 cm
Waga: 6,5 kg
Maksymalne obciążenie: 120 kg

A Szerokość całkowita: 53 cm
B Szerokość wewnętrzna: 47 cm
C Głębokość całkowita: 53 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 43–53 cm
E Wysokość całkowita: 73–83 cm
F*x*G Wymiar siedziska: 43 cm x 38 cm
Waga: 7,1 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg

+/- 0,5–1 cm

+/- 0,5–1 cm

SPRZĘT TOALETOWY
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KING-12FA-20

REHABILITACJA

NASADKA TOALETOWA Z UCHWYTAMI BOCZNYMI
Nasadka toaletowa podwyższająca sedes to

CECHY PRODUKTU

produkt pomocniczy ułatwiający użytkownikowi korzystanie z toalety. Produkt przeznaczony

trwałe i wytrzymałe tworzywo

jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej,

nowoczesny system mocowania

z problemami ze wstawaniem lub siadaniem,

uchylne uchwyty

a także po zabiegach operacyjnych stawu

wycięcie w części przedniej

biodrowego. Ergonomicznie zaprojektowana

pasuje do większości toalet

powierzchnia nasadki powoduje równomierny

odporna na plamy i zapachy

rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała użyt-

łatwa w czyszczeniu

kownika. Lekkie nachylenie siedziska pod kątem wymusza prawidłową postawę i zmniejsza
zgięcie w stawach biodrowych i kolanowych.

DANE TECHNICZNE
B

C

A
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A Wymiary siedziska wewnętrzne: 20 x 25 cm
B Wymiary siedziska zewnętrzne: 39 x 43 cm
C Wysokość: 12 cm
Waga nasadki: 1,40 kg
Maksymalne obciążenie: 130 kg
+/- 0,5–1 cm

SPRZĘT TOALETOWY

REHABILITACJA

KING-10–20

KING-10L–20

KING-15L-20
NASADKA TOALETOWA
Nasadka toaletowa podwyższająca sedes to

CECHY PRODUKTU

produkt pomocniczy ułatwiający użytkownikowi korzystanie z toalety. Produkt przezna-

trwałe i wytrzymałe tworzywo

czony jest dla osób o obniżonej sprawności

odporna na plamy i zapachy

ruchowej, z problemami ze wstawaniem lub

łatwa w czyszczeniu

siadaniem, a także po zabiegach operacyjnych

nowoczesny system mocowania

stawu biodrowego. Ergonomicznie zaprojek-

zabezpieczenia antypoślizgowe

towana powierzchnia nasadki powoduje rów-

pasuje do większości toalet

nomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię

wycięcia w części przedniej i tylnej

ciała użytkownika. Lekkie nachylenie siedziska

pokrywa w modelu KING-10L-20

pod kątem wymusza prawidłową postawę
i zmniejsza zgięcie w stawach biodrowych
i kolanowych.

DANE TECHNICZNE
B
A

C

A Wymiary siedziska wewnętrzne: 21 x 26 cm
B Wymiary siedziska zewnętrzne: 36,5 x 40,5 cm
C Wysokość: 10 cm
Waga nasadki KING-10–20: 1 kg
Waga nasadki KING-10L–20: 1,40 kg
Waga nasadki KING-15L-20: 1,69 kg
Maksymalne obciążenie: 225 kg
+/- 0,5–1 cm

SPRZĘT TOALETOWY
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JMC-C 5300KD

REHABILITACJA

PRZYSTAWKA TOALETOWA
Przystawka toaletowa jest sprzętem pomocni-

CECHY PRODUKTU

czym ułatwiającym użytkownikowi wykonanie
czynności fizjologicznych. Zalecana jest dla

wykonana jest z ultralekkiego aluminium

osób z dysfunkcjami i ograniczeniami rucho-

regulowana szerokość i wysokość

wymi, oraz dla osób które utraciły zdolność

pozwala dostosować ramę do rozmiarów

samodzielnego siadania i wstawania.

muszli klozetowej
nóżki zakończone gumowymi
antypoślizgowymi nasadkami

DANE TECHNICZNE
A

B

A Szerokość całkowita: 53–63 cm
B Głębokość całkowita: 47 cm
C Wysokość: 64–74 cm
Wymiary siedziska: 47 cm x 42 cm
Waga: 0,4 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg

C

+/- 0,5–1 cm
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SPRZĘT TOALETOWY

REHABILITACJA

KING-SS-20

KING-STA-20
TABORET PRYSZNICOWY
Taboret prysznicowy jest sprzętem pomoc-

CECHY PRODUKTU

niczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Zalecany

aluminiowa rama

jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej,

siedzisko wykonane z wytrzymałego PCV

która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne

regulowane na wysokość nóżki

wykonywanie czynności życia codziennego.

boczne uchwyty przy siedzisku

Taboret może być używany pod prysznicem,

ułatwiające korzystanie z taboretu

w wannie, łazience i innych wilgotnych po-

nasadki antypoślizgowe

mieszczeniach, w warunkach domowych
i szpitalnych.

DANE TECHNICZNE
KING-STA-20

KING-SS-20

A x B Wymiary siedziska: 30,5 x 30,5 cm
C Regulowana wysokość: 39–54 cm
Waga: 1,28 kg
Maksymalne obciążenie: 150 kg

A x B Wymiary siedziska: 50 x 30 cm
C Regulowana wysokość: 39–54 cm
Waga: 1,67 kg
Maksymalne obciążenie: 150 kg

SPRZĘT TOALETOWY
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TGR-R KP 350L

TGR-R KP 340L

REHABILITACJA

TABORET PRYSZNICOWY
Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocni-

CECHY PRODUKTU

czym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. zalecany jest

oparcie w modelu TGR-R KP 350L

osobom o obniżonej sprawności ruchowej,

aluminiowa rama

która uniemożliwia bądź utrudnia samodziel-

szerokie siedzisko z PCV

ne wykonywanie czynności życia codzien-

boczne uchwyty przy siedzisku

nego. Taboret polecany jest do stosowania

regulowane na wysokość nóżki

pod prysznicem, w wannie, łazience i innych

gumowe nasadki antypoślizgowe

wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach

system TF ułatwiający montaż

domowych i szpitalnych.

w modelu TGR-R KP 340L

DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE

D

A

TGR-R KP 340L

TGR-R KP 350L

A Szerokość całkowita: 49 cm
B Głębokość całkowita: 39 cm
C Wysokość siedziska
od podłoża: 36–46 cm
Ax*D Wymiar siedziska:
49 cm x 29 cm

A Szerokość całkowita: 49 cm
B Głębokość całkowita: 44 cm
C Wysokość siedziska
od podłoża: 36-46 cm
Wysokość całkowita: 64-74cm
Ax*D Wymiar siedziska:
49 cm x 29 cm

B

C

Waga: 1,5 kg
Maksymalne obciążenie: 136 kg
+/- 0,5–1 cm
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Waga: 3 kg
Maksymalne obciążenie: 136 kg
+/- 0,5–1 cm

SPRZĘT TOALETOWY

Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocni-

CECHY PRODUKTU

czym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Zalecany jest

aluminiowa rama

osobom o obniżonej sprawności ruchowej,

siedzisko z PCV

która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne

obrotowe siedzisko w modelu

wykonywanie czynności życia codziennego.

TGR-R KP-0 5021

Taboret może być używany pod prysznicem,

regulowane na wysokość nóżki

w wannie, łazience i innych wilgotnych po-

gumowe nasadki antypoślizgowe

mieszczeniach, w warunkach domowych

system TF ułatwiający montaż

i szpitalnych.

DANE TECHNICZNE
A

TGR-R KP-O 5021

A Szerokość całkowita: 33 cm
B Wysokość siedziska: 36-54 cm
C Średnica siedziska: 32 cm
Waga: 1,6 kg
Maksymalne obciążenie: 136 kg

A Szerokość całkowita: 33 cm
B Wysokość siedziska: 34,5-52 cm
C Średnica siedziska: 32 cm
Waga: 1,95 kg
Maksymalne obciążenie: 110 kg

+/- 0,5–1 cm

+/- 0,5–1 cm

C

B

TGR-R KP-O 3432

SPRZĘT TOALETOWY
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REHABILITACJA

TGR-R KP-O 5021

TGR-R KP-O 3432

TABORET PRYSZNICOWY OKRAGŁY

TGR-R KP 355L
CECHY PRODUKTU

Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Zalecany jest

aluminiowa rama

osobom o obniżonej sprawności ruchowej,

oparcie i siedzisko z PCV

która uniemożliwia bądź utrudnia samodziel-

wyprofilowane siedzisko typu U

ne wykonywanie czynności życia codzien-

przeznaczone w szczególności dla

nego. Taboret można używać pod pryszni-

kobiet w modelu TGR-R KP-U 3522L

cem, w wannie, łazience i innych wilgotnych

uchwyty boczne pokryte materiałem

pomieszczeniach, w warunkach domowych

piankowyjm w modelu TGR-R KP 355L

i szpitalnych.

regulowane na wysokość nóżki
gumowe nasadki antypoślizgowe
system TF ułatwiający montaż

DANE TECHNICZNE

TGR-R KP 355L

A Szerokość: 48 cm
B Głebokość: 40 cm
C Wysokość siedziska: 35-52 cm
D Wysokość całkowita: 70-87 cm
AxB Wymiary siedziska:
48 cm x 31 cm
Waga: 2,8 kg
Maksymalne obciążenie: 110 kg

A Szerokość: 54 cm
B Głebokość: 48 cm
C Wysokość siedziska: 42-55 cm
D Wysokość całkowita: 72-85 cm
AxB Wymiary siedziska:
39 cm x 33 cm
Waga: 3,2 kg
Maksymalne obciążenie: 110 kg

A

D

D

A

DANE TECHNICZNE

TGR-R KP-U 3522L

+/- 0,5–1 cm

B
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B

C

+/- 0,5–1 cm
C

REHABILITACJA

TGR-R KP-U 3522L

TABORET PRYSZNICOWY Z OPARCIEM
I SIEDZISKIEM TYPU U

SPRZĘT TOALETOWY

JMC-C 5105

REHABILITACJA

TABORET PRYSZNICOWY PRZYŚCIENNY, SKŁADANY
Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocni-

CECHY PRODUKTU

czym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Zalecany jest

siedzisko z PCV

osobom o obniżonej sprawności ruchowej,

wykonany z materiałów o podwyższonej

która uniemożliwia bądź utrudnia samodziel-

odporności na wilgoć

ne wykonywanie czynności życia codzien-

boczne uchwyty przy siedzisku

nego. Taboret można używać pod pryszni-

regulowane na wysokość nóżki

cem, w wannie, łazience i innych wilgotnych

gumowe nasadki antypoślizgowe

pomieszczeniach, w warunkach domowych

montowany na stałe do ściany

i szpitalnych.

uchwyt do składania taboretu

DANE TECHNICZNE
B

A

A*x*B Wymiary siedziska: 29–48 cm
C Regulacja wysokości: 38–53 cm
Waga: 2,58 kg
Maksymalne obciążenie: 135 kg

C

+/- 0,5–1 cm
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SPRZĘT TOALETOWY

KING-BS-00

KING-BSB-20

REHABILITACJA

ŁAWKA WGŁĘBNA DO WANNY
Ławka wgłębna ułatwia użytkownikowi ko-

CECHY PRODUKTU

rzystanie z wanny podczas czynności higienicznych. Zalecana jest osobom o obniżonej

aluminiowa rama

sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź

regulacja szerokości pozwala na

utrudnia samodzielne wykonywanie czynności

dostosowanie ławki do różnych

życia codziennego.

szerokości wanien
siedzisko z PCV
oparcie w modelu KING-BSB-20
nasadki antypoślizgowe uniemożliwiające
przesuwanie się ławki
wykonana z materiałów o podwyższonej
wytrzymałości na wilgoć

DANE TECHNICZNE
A

A Szerokość całkowita: 67–77 cm
B Szerokość wewnętrzna: 50–60 cm
C Wymiar wgłębny: 18 cm
D*x*E Wymiary siedziska: 37 x 30 cm
Waga: 1,49 kg
Maksymalne obciążenie: 125 kg

B
D

C

E

+/- 0,5–1 cm
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SPRZĘT TOALETOWY

REHABILITACJA

TGR-R LW 794L-1

TGR-R TW 330
TRANSFER NA WANNĘ

ŁAWKA WGŁĘBNA
DO WANNY

CECHY PRODUKTU

CECHY PRODUKTU

siedzisko z PCV

aluminiowa rama

uchwyt pomocniczy

regulacja szerokości pozwala na

blokujące nóżki rozporowe

dostosowanie ławki do różnych

wykonany z materiałów

szerokości wanien

o podwyższonej wytrzymałości

siedzisko z PCV

na wilgoć

nasadki antypoślizgowe uniemożliwiające
przesuwanie się ławki
wykonana z materiałów o podwyższonej
wytrzymałości na wilgoć

DANE TECHNICZNE
TGR-R TW 330

TGR-R LW 794L-1

A Szerokość całkowita: 70 cm
BxC Szerokość wewnętrzna: 42 x 29 cm
Waga: 2,8 kg
Maksymalne obciążenie: 135 kg
Dystans między nóżkami: 40-63 cm

A Szerokość całkowita: 73–78 cm
B Szerokość wewnętrzna: 47–52 cm
C Wymiar wgłębny: 14 cm
D*x E Wymiar siedziska: 41 cm x 23 cm
Waga: 1,8 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg

+/- 0,5–1 cm

+/- 0,5–1 cm

SPRZĘT TOALETOWY
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FS 793S

REHABILITACJA

ŁAWKA OBROTOWA NA WANNĘ
Ławka obrotowa na wannę jest sprzętem

CECHY PRODUKTU

pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi
korzystanie z wanny podczas czynności higie-

wyprofilowane siedzisko z oparciem

nicznych. Zalecana jest osobom o obniżonej

obrotowa podstawa z dźwignią

sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź

blokującą ławkę w czterech pozycjach

utrudnia samodzielne wykonywanie czynności

kliny rozporowe do stabilizacji ławki

życia codziennego. Obrotowe siedzisko moż-

uchwyty boczne dla użytkowników

na zablokować w żądanej pozycji, co zapewnia

z trudnościami w samodzielnym

bezpieczniejszą i wygodniejszą kąpiel, a także

wstawaniu/siadaniu

wejście i wyjście z wanny.

DANE TECHNICZNE

A
B

A Szerokość całkowita: 74 cm
B Szerokość wewnętrzna: 58 cm
C Wymiar wgłębny: 13 cm
D*x*E Wymiary siedziska: 40 x 32 cm
Waga: 5 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg

C

E

+/- 0,5–1 cm

D
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SPRZĘT TOALETOWY

REHABILITACJA

FS 960

TGR-R RR S001
ROTOR REHABILITACYJNY
Rotor wykorzystywany jest w rehabilitacji

CECHY PRODUKTU

osób, które wymagają przywrócenia funkcji
motorycznych oraz ponownego nauczenia

stalowa rama malowana proszkowo

prawidłowego wzorca ruchowego utraco-

pokrętło regulacji oporu

nego poprzez uszkodzenie układu neurolo-

cztery nasadki antypoślizgowe

gicznego. Rotor może być wykorzystywany

opaski na stopy zapinane na rzep w

w szpitalach, gabinetach rehabilitacyjnych

modelu FS 960

oraz w warunkach domowych jako urządze-

rotory nie posiadają możliwości złożenia

nie do rehabilitacji i rekreacji indywidualnej.

DANE TECHNICZNE
TGR-R RR S001

FS 960

A*x*B Wymiary: 32 x 45 cm
C Wysokość od podłoża: 40 cm
D Wysokość całkowita: 27 cm
Waga: 1,3 kg
Maksymalne obciążenie: 30 kg

A*x*B Wymiary: 32 x 45 cm
C Wysokość od podłoża: 31 cm
D Wysokość całkowita: 40 cm
Waga: 3,2 kg
Maksymalne obciążenie: 30 kg
Kolor ramy: czarny, biały

+/- 0,5–1 cm

SPRZĘT REHABILITACYJNY

+/- 0,5–1 cm
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TGR-R RR S005
TGR-R RR S005L

REHABILITACJA

ROTOR REHABILITACYJNY SKŁADANY
Rotor wykorzystywany jest w rehabilitacji

CECHY PRODUKTU

osób, które wymagają przywrócenia funkcji
motorycznych oraz ponownego nauczenia

stalowa rama malowana proszkowo

prawidłowego wzorca ruchowego utraco-

obrotowe pokrętło z krótkim zakresem

nego poprzez uszkodzenie układu neurolo-

regulacji oporu

gicznego. Rotor może być wykorzystywany w

przeznaczony jest również dla

szpitalach, gabinetach rehabilitacyjnych oraz

pacjentów po rozległych urazach

w warunkach domowych jako urządzenie do

dociskowy mechanizm oporowy

rehabilitacji i rekreacji indywidualnej.

gumowe zapięcia zabezpieczające stopy
cztery nasadki antypoślizgowe
składany, łatwy w transporcie
model TGR-R RR S005L posiada licznik
z funkcją liczenia pełnych obrotów
w ciągu minuty, czasu przejazdu i
spalonych kalorii

DANE TECHNICZNE

C

A*x*B Wymiary podstawy: 39,5 cm x 47 cm
C Wysokość podstawy od podłoża: 17 cm
Waga:
TGR-R RR S005: 2,2 kg
TGR-R RR S005L: 2,3 kg
Maksymalne obciążenie: 30 kg
Bateria do licznika: 1 szt. R03 AAA 1.5V
Kolor ramy: zielony, czarny
+/- 0,5–1 cm

B

A
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SPRZĘT REHABILITACYJNY

REHABILITACJA

AQD-C004
KIJKI TREKKINGOWE
Kijki trekkingowe wykonane są ze specjalnie

CECHY PRODUKTU

skomponowanych materiałów, które amortyzują wstrząsy spowodowane odbiciem od

nowoczesny wygląd

podłoża. Są lekkie oraz posiadają wymienne

wykonane z aluminium

końcówki dostosowane do marszu po różnym

plastikowo-korkowe uchwyty z gumami

podłożu. Kijki ułatwiają aktywność ruchową

wysokiej jakości materiał

i poprawiają poczucie bezpieczeństwa. Nordic

system amortyzacji z blokadą Anti-shock

Walking jest bardziej dynamiczny niż zwykły

3-stopniowa regulacja

marsz, wzmacnia mięśnie całego ciała, odcią-

zapasowe końcówki

ża stawy kolanowe, rozluźnia mięśnie obręczy

pokrowiec

barkowej, poprawia postawę, łagodzi bóle kręgosłupa, pomaga zrzucić zbędne kilogramy,

NASADKI

poprawia wydolność organizmu, wzmacnia
serce oraz redukuje zbyt wysokie ciśnienie.
Zalecany jest wszystkim bez względu na wiek
i stopień sprawności.

P08

P09C

P09A

DANE TECHNICZNE
WZROST (W CM)

PRZYBLIŻONA DŁUGOŚĆ KIJKA (W CM)

145–151

100

152–158

105

159–165

110

166–172

115

173–179

120

180–186

125

187–193

130

194–200

135

201–207

140

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Regulacja wysokości: 65–135 cm
Waga: 0,3 kg
Kolor: czerwony, granatowy, czarny
+/- 0,5–1 cm
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JMC-C 7000

REHABILITACJA

PODPÓRKA POD PLECY
Podpórka pod plecy jest sprzętem pomocni-

CECHY PRODUKTU

czym przeznaczonym dla osób trwale przebywających w pozycji leżącej o obniżonej

stalowa rama malowana proszkowo

sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź

wytrzymały materiał

utrudnia samodzielne wykonywanie czynno-

dodatkowa poduszka pod głowę

ści życia codziennego. Podparcie umożliwia

skokowa regulacja kąta nachylenia

utrzymanie pozycji półsiedzącej bez koniecz-

oparcia

ności podtrzymywania przez drugą osobę.

indywidualne dostosowanie

Podpórka wykorzystywana jest również w celu

do potrzeb pacjenta

pionizacji poprzez stopniowe przyzwyczajanie
układu krążenia do osiągnięcia pozycji siedzącej. Podpórka przeznaczona jest do stosowania w warunkach domowych i szpitalnych.

D

DANE TECHNICZNE
A Szerokość całkowita: 54,5 cm
B Szerokość wewnętrzna: 50 cm
C Głębokość całkowita: 50 cm
D Wysokość całkowita: 25–57 cm
Waga: 2,7 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg
+/- 0,5–1 cm

B
C

A
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SPRZĘT REHABILITACYJNY

REHABILITACJA

WB-804 / WB-NT-60
WB-NT-630
WBA8012

WBA8010

WBA8008
KOMPRESY TERMICZNE
DO TERAPII ZIMNEM LUB CIEPŁEM
Kompresy żelowe wykorzystywane są w tera-

CECHY PRODUKTU

pii zimnem lub ciepłem w celu hamowania powstania obrzęków, zmniejszania wytwarzania

wykonane z trwałego

limfy oraz zmniejszania dolegliwości bólowych

materiału nylonowego

spowodowanych urazami.

wypełnione aktywnym żelem
posiadającym zdolności kumulowania
zimna lub ciepła

DANE TECHNICZNE
KOLANO
WB-804

BARK
WB-NT-630

UNIWERSALNY
WB-NT-600

23 x 13 cm

54 x 19 cm

30 x 18 cm

NADGARSTEK
WBA-8008

KOLANO
WBA-8010

KOSTKA
WBA-8012

25 x 9 cm

18 x 22 cm

19 x 15 cm

SPRZĘT REHABILITACYJNY
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HWJ 180
HWD 176

REHABILITACJA

ROZGRZEWAJĄCY ŚCIĄGACZ
NA ŁOKIEĆ LUB KOLANO
Ściągacz wykorzystywany jest w terapii roz-

CECHY PRODUKTU

grzewającej w zespołach bólowych, zwłaszcza
reumatycznych, a także przeznaczony jest dla

bezszwowa technologia

osób ze zwyrodnieniem stawu łokciowego lub

kompresyjna tkanina

kolanowego.

rozgrzewa i utrzymuje temperaturę ciała

Doskonale zabezpiecza stawy przed wyzię-

wykonany z angory i wełny oraz nylonu

bieniem a naturalne włókna wełny i angory

i elastanu

rozgrzewają i utrzymują temperaturę. Idealnie
dopasowuje się do anatomicznych kształtów,
jest komfortowy w użytkowaniu, nie zsuwa
się oraz nie ogranicza ruchów. Górną część
ściągacza tworzy elastyczna opaska, która
umożliwia swobodną pracę stawu bez żadnych
niekorzystnych efektów ubocznych.

DANE TECHNICZNE
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KOLANO
HWJ 180

ŁOKIEĆ
HWD 176

S/M L/XL

UNIWERSALNY

SPRZĘT REHABILITACYJNY

REHABILITACJA

HWJ 0696

HWBHK0
PAS ROZGRZEWAJĄCY

ROZGRZEWAJĄCE SKARPETKI
Z SYSTEMEM ANTYPOŚLIZGOWYM

Pas rozgrzewający wykorzystywany jest w te-

Skarpety wykorzystywane są w terapii roz-

rapii rozgrzewającej w zespołach bólowych

grzewającej w zespołach bólowych stóp,

pleców zwłaszcza reumatycznych, jelit, nerek,

zwłaszcza reumatycznych, a także w zwy-

a także przeznaczony jest dla osób ze zwy-

rodnieniach stawów skokowych.

rodnieniem stawów kręgosłupa.
CECHY PRODUKTU
CECHY PRODUKTU

bezszwowa technologia

bezszwowa technologia
kompresyjna tkanina
rozgrzewa i utrzymuje temp. ciała
wykonany z angory i wełny oraz nylonu
i elastanu

kompresyjna tkanina
antypoślizgowa podeszwa
rozgrzewają i utrzymują
temperaturę ciała
wykonane z angory i wełny
oraz nylonu i elastanu

DANE TECHNICZNE

ROZMIAR
S/M

L/XL

KOLOR
ECRU, CZARNY

SPRZĘT REHABILITACYJNY

ROZMIAR

KOLOR

37-39 | 40-42 | 43-45

ECRU, CZARNY
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TGR-R PRJ 101

REHABILITACJA

PIŁKA REHABILITACYJNA Z KOLCAMI JEŻYK
WSKAZANIA DO STOSOWANIA

CECHY PRODUKTU

zanik mięśni

miękki nietoksyczny materiał PVC

zaburzenia krążenia obwodowego

wypukłe kolce pobudzają receptory

osłabienie siły mięśniowej

czuciowe, poprawiają czynność chwytną

rehabilitacja pourazowa

dłoni i koordynacje ruchową

masaż i akupresura

DANE TECHNICZNE

KOLOR

ROZMIAR (ŚREDNICA)

WAGA

A - NIEBIESKI

6 cm

40 g

B - ZIELONY

7 cm

45 g

C - ŻÓŁTY

8 cm

65 g
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SPRZĘT REHABILITACYJNY

TORBA DO BALKONIKA

R-POD

TGR-R SK-4H

DANE TECHNICZNE

PODUSZKA DO WÓZKA
41, 43, 46, 48, 51 X 40 X 5 CM

AKCESORIA

STOJAK NA KROPLÓWKI
Z KÓŁKAMI, 4 ZACZEPY
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REHABILITACJA

JMC-2013 / 2905 / 2906 / 2907
/ 2731 / 5072 / HMS / JMC 2900

H011 TABLE
NASADKI NA KULE,
LASKI I BALKONIKI

R-BAG

STOLIK DO WÓZKA
INWALIDZKIEGO

REHABILITACJA

KOD NFZ P.117

TGR-Y MR 001–2

TGR-Y MR 001–4

KOD NFZ P.117

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY RUROWY
Z KOMPRESOREM
Materac zmiennociśnieniowy poprzez stałą

CECHY PRODUKTU

zmianę punktów podparcia osoby leżącej
minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej

wykonany z wytrzymałego PCV

narażone na powstawanie odleżyn i pozwala

struktura rurowa

na uniknięcie bądź zmniejszenie ich wystę-

poprzeczne komory

powania.

pompa zasilająca do 110 kg
pokrowiec

Wykorzystywany w profilaktyce przeciwodle-

zapasowa komora

żynowej oraz w leczeniu odleżyn do I stopnia

model TGR-Y MR 001-4 nie posiada

(wg. NPUAP / EPUAP).

pokrowca

DANE TECHNICZNE

TGR-Y MR 001-2

TGR-Y MR 001-4

CZAS CYKLU

12 minCZAS CYKLU

12 min

ZAKRES CIŚNIENIA

50-110ZAKRES
mmHg CIŚNIENIA

40-110 mmHg

PRZEPŁYW

5-8l/minPRZEPŁYW

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
WYMIARY MATERACA

110 kg
MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
200 xWYMIARY
87 x 11 cm MATERACA

WAGA MATERACA
WAGA POMPY
ZASILANIE
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110 kg
200 x 86 x 9,5 cm

4,5WAGA
kg
MATERACA

3,6 kg

1,5 kg
WAGA POMPY

1,2 kg

AC 220V 50/60ZASILANIE
Hz 0,1 A

POBÓR MOCY

6-7l/min

9 WPOBÓR MOCY

AC 220V 50/60 Hz 0,1 A
8W

MATERACE I PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE

TKS 2012-B-1

TGR-Y MR 001–3

KOD NFZ P.117

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY RUROWY
CECHY PRODUKTU

CECHY PRODUKTU
wykonany z wytrzymałego PCV

wykonany z wytrzymałego PCV

struktura rurowa

struktura rurowa

trójprzepływowy

pompa zasilająca do 130 kg

pompa zasilająca do 135 kg

funkcja reanimacyjna (CPR)

pokrowiec

pokrowiec

zapasowa komora

mikrowentylacja

mikrowentylacja
Mikrowentylacja – laserowo wykonane mikrootwory o średnicy 0,2 mm zapewniają przepływ
powietrza, zapobiegając odleżynom. Paroprzepuszczalny pokrowiec zabezpiecza materac
i ułatwia odprowadzanie wilgoci.

DANE TECHNICZNE
TGR-Y MR 001-3

TKS 2012-B1

CZAS CYKLU

CZAS CYKLU
12 min

12 min

ZAKRES CIŚNIENIA

ZAKRES
CIŚNIENIA
50-110
mmHg

70-120 mmHg

PRZEPŁYW
7l/min

5-6l/min

PRZEPŁYW
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
WYMIARY MATERACA

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE
135 kg
MATERACA
200WYMIARY
x 90 x 11 cm
WAGA
4,5
kg MATERACA

WAGA MATERACA

POMPY
1,5WAGA
kg

WAGA POMPY
ZASILANIE

ZASILANIE
AC 220V 50/60
Hz 0,1 A

POBÓR MOCY

MATERACE I PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE

REHABILITACJA

KOD NFZ P.117

POBÓR MOCY
12VA

130 kg
198 x 82 x 11 cm
3,7 kg
1,4 kg
220-230V AC 50Hz
7VA
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REHABILITACJA

GM 3000/TKS

KOD NFZ P.117

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY RUROWY
Materac zmiennociśnieniowy poprzez stałą

CECHY PRODUKTU

zmianę punktów podparcia osoby leżącej
minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej

wykonany z trwałego PCV

narażone na powstawanie odleżyn i pozwala

struktura rurowa

na uniknięcie bądź zmniejszenie ich wystę-

poprzeczne komory

powania.

pompa zasilająca do 150 kg
funkcja reanimacyjna (CPR)

Wykorzystywany w profilaktyce przeciwodle-

pokrowiec

żynowej oraz w leczeniu odleżyn do I stopnia
(wg. NPUAP / EPUAP).

DANE TECHNICZNE
CZAS CYKLU

9 min

ZAKRES CIŚNIENIA

70-130 mmHg

PRZEPŁYW

6-8l/min

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

150 kg

WYMIARY MATERACA

198 x 82 x 11 cm

WAGA MATERACA

3,7 kg

WAGA POMPY

1,95 kg

ZASILANIE

220-230V AC 50 Hz

POBÓR MOCY

8W
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MATERACE I PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE

REHABILITACJA

TGR-R PP 474

KOD NFZ P.116

PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA
PNEUMATYCZNA
Poduszka przeciwodleżynowa do stosowania

CECHY PRODUKTU

na siedzisko wózka inwalidzkiego. Zalecana
w zapobieganiu powstawania odleżyn oraz

samopompujący system komór

w początkowej terapii przeciwodleżynowej

pneumatycznych

(I stopień EPUAP). Wspomaga utrzymanie

pianka VISCO-ELASTYCZNA

prawidłowej postawy ciała oraz zapewnia

z pamięcią kształtu

dodatkową stabilizację.

pokrowiec z tkaniny paroprzepuszczalnej
oraz antypoślizgowej
ergonomiczna i trwała

DANE TECHNICZNE

GŁĘBOKOŚĆ

40 cm

WYSOKOŚĆ

8 cm

SZEROKOŚĆ

41, 43, 46, 48 cm

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

150 kg

MATERACE I PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE
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REHABILITACJA

R-15 / R-15P / R-33 /
R-33P / R-44 / R-44P

PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE OKRĄGŁE
Poduszka przeciwodleżynowa okrągła odcią-

CECHY PRODUKTU

ża narażone na odleżyny części ciała takie jak
łokcie, pięty, potylica oraz kość krzyżowa.

tkanina bawełniana lub
paroprzepuszczalna
pokrowiec zamykany na zamek
wypełniona granulatem styropianowym

DANE TECHNICZNE
ŁOKCIE, PIĘTY

15 cm

POTYLICA

33 cm

KOŚĆ KRZYŻOWA

44 cm

POKROWIEC BAWEŁNIANY

R-15, R-33, R-44

POKROWIEC PAROPRZEPUSZCZALNY

R-15P, R-33P, R-44P
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MATERACE I PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE

MATERAC SZPITALNY

CECHY PRODUKTU

CECHY PRODUKTU

pianka poliuretanowa

pianka poliuretanowa

pokrowiec z tkaniny paroprzepuszczalnej

pokrowiec z tkaniny bawełnianej,

zabezpiecza materac przed zamoczeniem

zmywalnej lub paroprzepuszczalnej

i zabrudzeniem

pokrowce zabezpieczają materac przed

możliwość prania w wysokiej temperaturze

zabrudzeniem

zapinany na zamek

zapinany na zamek

DANE TECHNICZNE

MATERACE SZPITALNE

R-GOFF

R-BAW, R-ZM, R-PAR

WYMIAR

200 x 90 x 12 cm

200 x 90 x 10 cm

WAGA

5,40 kg

5,40 kg

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

100 kg

100 kg

GĘSTOŚĆ PIANKI

25 kg/m3

25 kg/m3
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REHABILITACJA

R-BAW, R-ZM, R-PAR

R-GOFF
MATERAC TYPU GOFER

REHABILITACJA

SILIKONOWA PODKŁADKA
POD ŚRÓDSTOPIE
Przeznaczona dla osób odczuwających dolegliwości bólowe w okolicy śródstopia wynikające z uciśnięcia i podrażnienia stawu.
CECHY PRODUKTU

BC-110

absorbcja nacisku występującego
w obrębie kości śródstopnopaliczkowych
Dostępne rozmiary: S, L

SILIKONOWY
SEPARATOR PALCÓW
Przeznaczony dla osób z deformacją stopy
objawiająca się paluchem koślawym.
CECHY PRODUKTU
bierna korekcja palucha w profilaktyce

SA-9013

leczenia halluksów
Dostępne rozmiary: S, M, L

SILIKONOWA PODKŁADKA
W KSZTAŁCIE LITERY U
Przeznaczona dla osób z ostrogą piętową.
CECHY PRODUKTU
ogranicza kontakt pięty z powierzchnią
obuwia

U-110

Dostępne rozmiary: S, M, L

84 | TIMAGO INTERNATIONAL GROUP

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE

TMT 6520

TMT 6500

REHABILITACJA

STMT 6512/STMT 6513

PAS DO PRZENOSZENIA CHORYCH
Pas do przenoszenia chorych wykorzystywa-

CECHY PRODUKTU

ny jest jako element wspomagający terapeutów, pielęgniarki i opiekunów w opiece nad

specjalnie wzmocniona tkanina

pacjentem. Pas pozwala na bezproblemowe

pas obwodowy z możliwością regulacji

przemieszczenie pacjenta w pozycji stojącej,

długości zapinany od przodu na klamrę

nie obciążając kręgosłupa pacjenta i opiekuna.

w modelu STMT 6512/6513
wewnętrzny materiał antypoślizgowy
zewnętrzne uchwyty

DANE TECHNICZNE
STMT 6512

M (dł. 117 cm, szer. 13 cm)

STMT 6513

L (dł. 128 cm, szer. 14 cm)

TMT 6500

M (dł. 87 cm, szer. 16 cm)

TMT 6520

L (dł. 110 cm, szer. 24 cm)
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REHABILITACJA

SVC 2476XL

SVC 2500/2510
RĘKAWICA OCHRONNA

PAS NA NADGARSTEK
LUB KOSTKĘ Z METALOWĄ
SPRZĄCZKĄ

Zapewnia skuteczniejszą ochronę nie
dopuszczając do samookaleczeń pacjenta
i powstawania urazów. Kończyny górne
w obrębie dłoni są zabezpieczone w specjalnej rękawicy wykonanej z miękkiego weluru
oraz oddychającej siateczki. Łatwa i szybka
regulacja poprzez zapięcie na rzep.

Zapewnia bezpieczeństwo i komfort pacjentom oraz umożliwia opiekunom zaoszczędzić czas konieczny do unieruchomienia chorego. Pas chroni przed obrażeniami
i skaleczeniami skóry unieruchamiając pacjenta i nie dopuszczając do powstawania urazów.
Wewnętrzna część wykonana jest w 75%
z poliestru oraz w 25% z wiskozy, a zewnętrzna
część z weluru zapinanego poprzez pas
z rzepem i metalową sprzączkę.

CECHY PRODUKTU
przyjazny materiał
bezpieczeństwo i komfort pacjenta
skuteczna ochrona nie dopuszcza do
samookaleczeń i powstawania urazów

DANE TECHNICZNE

SVC 2500

M

SVC 2510

L

MEDICARE SYSTEM

SVC 2476XL

L
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TMG 6405

REHABILITACJA

TTE 6102/6104/6122
CHUSTA UŁATWIAJĄCA
PRZENOSZENIE CHORYCH

DESKA DO PRZENOSZENIA
CHORYCH Z UCHWYTEM

Chusta jest wykorzystywana w przypadku

Deska przeznaczona jest do przenosze-

zmiany pozycji pacjenta lub jako pomoc w

nia pacjenta z łóżka na wózek inwalidz-

jego przenoszeniu. Specjalne właściwości

ki, krzesło lub fotel. Znacząco zmniejsza

materiałowe zapewniają śliskość i wspomaga-

użycie siły przez opiekuna i poprawia bez-

ją opiekuna podczas wykonywania pracy

pieczeństwo pacjenta dzięki sztywnemu

zapewniając większy komfort i bezpieczeńst-

podłożu. Kształt deski można modyfikować

wo oraz zapobiegając naciągnięciom mięśni.

dzięki dwóm podłużnym wyżłobieniom.

DANE TECHNICZNE
TTE 6102

dł. 72 cm, szer. 71 cm

TTE 6104

dł. 122 cm, szer. 71 cm

TTE 6122

dł. 200 cm, szer. 90 cm

TMG 6405

dł. 68 cm, szer. 33 cm
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REHABILITACJA

TMT 6555

TMT 6550
TALERZ OBROTOWY

PODUSZKA OBROTOWA

Umożliwia płynny, bezpieczny i kontrolowany
obrót pacjenta podczas przenoszenia. Antypoślizgowa górna powierzchnia zapewnia
stabilność. Wysokość 15 mm.

Poduszka obrotowa ułatwia obrót pacjenta
na łóżku, krześle czy fotelu samochodowym.
Miękki materiał w górnej części oraz antypoślizgowy spód.

DANE TECHNICZNE

TMT 6550

MEDICARE SYSTEM | MOBI TOOLS

38 cm

TMT 6555

40 cm
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SCP 4275

SCP 4250

SCP 4100

SCP 4200

REHABILITACJA

SALVACLIP
SALVACLIP przeznaczone są do stabilizacji biernej pacjenta z trudnościami w utrzymaniu właściwej pozycji
siedzącej. Zapewniają skuteczny i wygodny sposób
unieruchomienia pacjenta na wózku, krześle lub fotelu.
Zapobiegają przed zsunięciem się i niekontrolowanym
upadkiem, a w konsekwencji urazem. Zapewniają cał-

SCP 4600

kowitą swobodę ruchów klatki piersiowej i kończyn.
CECHY PRODUKTU
tkanina bawełniano-poliestrowa
komfortowa stabilizacja pacjenta
regulacja długości
możliwość prania w temp. do 40°C

DANE TECHNICZNE

KAFTAN NA KLIPS
STABILIZUJĄCY
TUŁÓW

SCP 4100M

68-180cm

SCP 4100L

72-190 cm

KAFTAN NA RZEP
STABILIZUJĄCY
TUŁÓW

SCP 4200M

100-140 cm

SCP 4200L

120-165 cm

SCP 4600

uniwersalny

PAS STABILIZUJĄCY
PACHWINĘ
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KAFTAN
UNIERUCHAMIAJĄCY
5-PUNKTOWY

SCP 4250M

100-140 cm

SCP 4250L

120-165 cm

PAS STABILIZUJĄCY
MIEDNICĘ Z UJĘCIEM
KROCZA

SCP 4275M

100-140 cm

SCP 4275L

120-165 cm

MEDICARE
SYSTEM
MEDICARE SYSTEM
| SALVACLIP

REHABILITACJA

SALVAFIX
SALVAFIX
System SALVAFIX zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa pacjenta i personelu
medycznego. Chroni zarówno przed samookaleczeniem, uszkodzeniem ciała spowodowanym urazem lub nadpobudliwośią ruchową
a także przed spadnięciem z łóżka, czy szpitalnego wózka.
SALVAFIX składa się z pasów przeznaczonych do unieruchomienia określonych części
lub partii ciała, które mogą być stosowane
w zależności od potrzeby w danej chwili.

UPRZĄŻ
OGRANICZAJĄCA
SVF 3400
RUCHY NA KLATKĘ
PIERSIOWĄ

MEDICARE SYSTEM | SALVFIX

wytrzymały 100 % poliester
odporny na uszkodzenia
bezpieczne i efektywne
unieruchomienie pacjenta
pasy zapinane przy pomocy
kluczy magnetycznych
możliwość czyszczenia lub prania
w temp. do 90°C

DANE TECHNICZNE
UNIWERSALNY

M
SVF 3000
(dł. 68-108 cm, szer. 18 cm)
PAS
L
OGRANICZAJĄCY SVF 3002
(dł. 95-135 cm, szer. 18 cm)
RUCHY NA TUŁÓW
XL
SVF 3003
(dł. 115-150 cm, szer. 18 cm)
PAS
M
SVF
3250
OGRANICZAJĄCY
(dł. 15-20 cm, szer. 8 cm)
RUCHY NA
L
NADGARSTKI
SVF 3252
(dł. 20-25 cm, szer. 8 cm)
SVF 3253

CECHY PRODUKTU

PAS
UNIWERSALNY
OGRANICZAJĄCY SVF 3600
(dł. 32-62 cm, szer. 8 cm)
RUCHY NA UDO
M
SVF 3350 (dł. 19-25 cm,
PAS
szer. 8 cm)
OGRANICZAJĄCY
L
RUCHY NA KOSTKI SVF 3352
(dł. 25-30 cm, szer. 8 cm)
SVF 3353
SVF 3150
KOMPLET
OGRANICZAJĄCY
RUCHY
SVF 3152

XL
(dł. 30-35 cm, szer. 8 cm)
M
L

XL
(dł. 25-30 cm, szer. 8 cm)
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SALVAPAD

REHABILITACJA

SALVAPAD
Ochraniacze SALVAPAD przeznaczone są

CECHY PRODUKTU

dla osób długotrwale leżących w łóżku
i narażonych na powstanie odleżyn, otarć

oddychająca, tkanina poliestrowa

lub innych uszkodzeń skóry poprzez ucisk

75% poliester i 25% wiskoza

określonej części ciała o materac czy pod-

odciążenie, komfort oraz odpowiednie

łoże. Ochraniacze można stosować profilak-

odprowadzenie wilgoci

tycznie lub w przypadku gdy już wystąpiły

tkanina od zewnątrz pokryta niebieskim

odleżyny i zaistniała potrzeba zabezpieczenia

poliamidowym welurem

zmienionej chorobowo pięty lub łokcia. Zale-

zapobiegają uszkodzeniom skóry

tą ochraniaczy jest to, że są bardzo miękkie

(odleżynom)

i równomiernie rozkładają ciężar ciała zmniej-

możliwość czyszczenia lub prania

szając tym samym nacisk na obolałą piętę

w temp. do 60°C

lub łokieć.

DANE TECHNICZNE

SVP 2401

OCHRANIACZ NA ŁOKIEĆ LUB PIĘTĘ

SVP 2402

OCHRANIACZ NA ŁOKIEĆ LUB PIĘTĘ Z DODATKOWĄ OBEJMĄ

SVP 2412

OCHRANIACZ NA PIĘTY

SVP 2413

OCHRANIACZ NA PIĘTY WYDŁUŻONY NA PALCE U STOPY
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MEDICARE SYSTEM
MEDICARE
| SALVAPAD
SYSTEM

REHABILITACJA

SCP 4500

SCP 4300
PAS STABILIZUJĄCY

PAS TRZYMAJĄCY

Zapewniają
MIEDNICĘ

bezpieczeństwo i komfort
BRZUCH

skuteczniejszą ochronę nie dopuszczając do samookaleczeń pacjenta
Zaprojektowany tak, aby zapewnić proste zai powstawania urazów. Kończyny górne
kładanie i stabilną asekurację pacjenta na wózw obrębie dłoni są zabezpieczone w
ku inwalidzkim lub krześle. Zapewnia pełną
specjalnej rękawicy wykonanej z
swobodę ruchów klatki piersiowej i kończyn.
miękkiego weluru oraz oddychającej
siateczki. Łatwa i szybka regulacja poCECHY PRODUKTU
przez zapięcie na rzep.
tkanina nie przepuszcza płynów

pacjenta
skuteczna ochrona nie dopuszcza
Zaprojektowany tak, aby zabezpieczyć pado samookaleczeń i powstawania
cjenta przed wypadnięciem z łóżka lub nourazów
szy. Umożliwia zmianę pozycji, bez nacisku
na brzuch pacjenta.
możliwość prania w temp. do 40°C
zapinany na klamrę model SCP 4300
zapinany na klamrę i rzep model SCP 4500

pewna i komfortowa stabilizacja pacjenta
skuteczny
i wygodny sposób
CECHY
PRODUKTU
unieruchomienia pacjenta

przyjazny materiał

ergonomiczna budowa i regulacja długości

DANE TECHNICZNE

PAS
STABILIZUJĄCY
MIEDNICĘ

SCP 4300M

SCP 4300L

MEDICARE
SYSTEM
| SALVACLIP
MEDICARE
SYSTEM

90-165 cm

PAS
TRZYMAJĄCY
BRZUCH

SCP 4500

84-105 cm

115-200 cm
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MEDICARE SYSTEM

REHABILITACJA

DOMIFLEX II

DOMIFLEX
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE

RĘKAWICE OCHRONNE

CECHY PRODUKTU

BEZPIECZEŃSTWO

stalowa, wytrzymała rama
malowana proszkowo
estetyczne wykończenie łóżka
w kolorze Havanna
zewnętrzne siłowniki w wersji
zabudowanej (DOMIFLEX II)
4-częściowe łamane łoże drewniane
4-częściowe łamane łoże metalowe
(DOMIFLEX I)
precyzyjne i trwałe

podstawowy bezpiecznik
we wtyczce zasilania
dodatkowy bezpiecznik wtórny
system izolacji termicznej
precyzyjny pilot z wbudowaną
blokadą ustawień
4 koła transportowe z blokadą
barierki boczne z blokadą opuszczania
specjalny spiralny kabel sieciowy
wspornik zapobiegający skręceniu kabli
system IPX4 (zabezpieczający przed
wnikaniem wody)
system 24V (niskiego napięcia
w siłownikach)

DANE TECHNICZNE
WAGA
DANE CAŁKOWITA
TECHNICZNE
WYMIAR STELAŻA

~82 kg

WYMIAR ZEWNĘTRZNY

103 x 221 cm

BEZPIECZNA ŁADOWNOŚĆ

170 kg

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

135 kg

REGULACJA WYSOKOŚCI

40 - 81 cm

REGULACJA ZAGŁÓWKA

0o do 70o

WYSOKOŚĆ PODNOŚNIKA OD PODŁOŻA

23 cm

WYSOKOŚĆ PORĘCZY BOCZNYCH DOMIFLEX I

38,5 cm

WYSOKOŚĆ PORĘCZY BOCZNYCH DOMIFLEX II

37 cm (stelaż drewniany)
34 cm (Ripolux®)

ŁÓŻKA
REHABILITACYJNE
MEDICARE
SYSTEM
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