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Timago International Group to dynamicznie rozwijająca się firma
z branży medycznej, rehabilitacyjnej i ortopedycznej, tworzona przez
zespół specjalistów z zakresu medycyny, logistyki, a także handlu, w tym
międzynarodowego. Jesteśmy czołową polską firmą zajmującą się
dystrybucją wyrobów medycznych. Posiadamy wysokiej klasy asortyment
produkowany ściśle według naszych założeń i wytycznych. Szeroka
gama wyrobów obejmuje trzy główne linie produktowe: Mobility Care,
Activity for daily living, Anatomic Support.
Wysoka jakość produktów, stale rozwijane i poszerzane linie produktowe, pełne wsparcie sprzedażowe i logistyczne, dogodne warunki gwarancyjne oraz serwisowe ugruntowały naszą pozycję na rynku krajowym oraz dały podstawy do rozwijania się na arenie międzynarodowej.
POTENCJAŁ
Siedziba firmy Timago International Group mieści się w Bielsku-Białej,
natomiast centrum logistyki w Zabrzu. Region – Śląsk, w którym jesteśmy zlokalizowani jest największym w Polsce okręgiem przemysłowym,
w którym skupiają się główne centra logistyczne. Nasze centrum dystrybucji obejmuje ponad 3.000 m2 powierzchni składowania, co znacząco wpływa na dostępność produktów oraz podwyższa potencjał firmy.
Mocna pozycja na rynku krajowym pozwoliła nam na rozszerzenie
działalności i zwiększenie grona partnerów handlowych na rynkach
międzynarodowych. Niepodważalnym atutem firmy Timago jest
wysokiej jakości sprzęt spełniający wymagania dyrektyw unijnych,
a także duże doświadczenie w dystrybucji i logistyce. Przekonali się
o tym nasi klienci krajowi, a także międzynarodowi z takich krajów jak
Czechy, Litwa, Rosja, Belgia i Niemcy.
NASI KLIENCI
Do grona naszych klientów zaliczamy przede wszystkim specjalistyczne
sklepy medyczne, hurtownie medyczne, szpitale i kliniki, a także domy
opieki nad osobami starszymi. W chwili obecnej zaopatrujemy ponad
1000 odbiorców hurtowych.
MISJA
Wartością nadrzędną dla naszej firmy jest w pełni dbać o wygodę
i bezpieczeństwo pacjentów oferując najwyższą jakość produktów
– ich wykonanie, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania.
Ciągłe poszerzanie gamy naszych produktów, tworzenie nowych linii
i wzorów oraz stałe dążenie do zaspokojenia oczekiwań i potrzeb rynku
krajowego i międzynarodowego to nasze cele na najbliższe lata.

Linie produktowe

To linia produktów rehabilitacyjnych wspierająca mobilność pacjenta.
Do tej grupy sprzętów zaliczamy, m.in.: wózki inwalidzkie, podpórki
i rolatory, balkoniki, kule i laski inwalidzkie. Linia ta charakteryzuje się
wysoką jakością materiałów, precyzyjną mechaniką podzespołów oraz
nowoczesnym wyglądem.

To grupa produktów wspierających wykonywanie czynności życia
codziennego, a także ułatwiające opiekę nad pacjentem. Są to, m.in.:
krzesła toaletowe i prysznicowe, uchwyty sanitarne, ławki i transfery
wannowe, podpórki pod plecy, a także materace przeciwodleżynowe.
Linia charakteryzuje się wysoka precyzją wykonania, a także bardzo
dobrą ergonomią.

To linia wyrobów specjalistycznych stanowiących bezpośrednie
wsparcie dla pacjenta w urazach lub schorzeniach ortopedycznych
i neurologicznych. Zaliczamy do niej: kołnierze ortopedyczne,
stabilizatory stawów, pasy i gorsety, a także aparaty pooperacyjne
i ortezy funkcjonalne. Linia ta charakteryzuje się wykorzystaniem
najlepszych tkanin przyjaznych dla skóry pacjenta, wysokiej jakości
wykonaniem, trwałością oraz bardzo dobrą ergonomią.

Do tej grupy należą produkty odgrywające istotną rolę w profilaktyce
zdrowotnej stóp. Wykonane z najwyższej jakości silikonu medycznego
są hypoalergiczne i idealnie dopasowują się do kształtu anatomicznego
stopy, zmniejszając przy tym bolesność przeciążeniową oraz korzystnie
wpływając na rozkład sił działających na stawy.

REHABILITACJA
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Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU

H011 YOUNG

SREBRNY, CZARNY

WÓZEK INWALIDZKI STALOWY
Wózek inwalidzki wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Posiada wytrzymałe
siedzisko nylonowo-bawełniane w kolorze czarnym oraz długie, uchylne podłokietniki. Wózek
wyposażony w tylne, pompowane koła 22” z wygodnymi plastikowymi ciągami oraz przednie,
pełne koła 6x1” wykonane z materiału o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.

seat

64, 67 cm 46, 48 cm

101 cm

48 cm

90 cm
(86,5 cm)

Timago International Group, Polska

45 cm, 47 cm
x 40 cm

www.timago.com

kg

MAX

17-17,5 kg

115 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU

H011
SREBRNY, CZARNY, GRANATOWY

WÓZEK INWALIDZKI STALOWY
Wózek wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Posiada wytrzymałe siedzisko
nylonowo-bawełniane w kolorze czarnym. Podłokietniki z funkcją uchylania występują w wersji
długiej, bądź krótkiej. Wózek wyposażony jest w funkcję szybkiego demontażu kół. Podnóżki
dostępne są w wersji standardowej (uchylnej) bądź regulowanej pod kątem. Koła tylne (24”)
wykonane są ze stalowych szprych i wyposażone są w opony pompowane lub pełne gumowe.
Koła przednie (8”) wykonane są w całości z gumy o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.

seat

57-67 cm

41, 43, 46,
48,
48, 51 cm

104
4 cm

50
5 cm

91 cm
(88 cm)
c

Timago International Group, Polska

5, 47,
40, 42, 45,
50
0 cm x 40 cm

www.timago.com

kg
g

MAX
MA

18,6-21 kg
g

115-135
1155-13
1135
35 kg
kg

e-mail: info@timago.com

+/
+/- 0,
0,5-1
,5 1 ccm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU

FS 209AE‐61

SREBRNY

WÓZEK INWALIDZKI STALOWY
Wózek wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Posiada wytrzymałe siedzisko
nylonowo-bawełniane w kolorze czarnym. Rama wózka została specjalnie wzmocniona, aby
wytrzymywała obciążenie do 135 kg i wyposażona została w dodatkową stabilizację poprzeczną
przy uchwytach dla osoby prowadzącej. Wózek wyposażony jest w funkcję szybkiego demontażu
kół. Podłokietniki posiadają funkcję uchylania i dostępne są w wersji krótkiej, umożliwiającej
bliskie podjechanie pod blat stołu. Wózek wyposażony został w pompowane tylne koła (24”),
wytrzymałe stalowe szprychy oraz pełne gumowe przednie koła o średnicy 8”. Podnóżki
dostępne są w wersji uchylnej.

kg

seat

78 cm

61 cm

110 cm

55 cm 95 cm (89 cm) 57 cm x 44 cm

Timago International Group, Polska

www.timago.com

21,8 kg

e-mail: info@timago.com

MAX

135 kg

+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU

FS 681 / FS 681U
SREBRNY CHROM

WÓZEK INWALIDZKI TOALETOWY
Wózek z funkcją toaletową wykonany został ze stalowej, chromowanej ramy. Siedzisko występuje
w dwóch wersjach, jako: zdejmowane lub wyciągane (FS 681U – na zdjęciu), oba wykonane
z odpornego na zanieczyszczenia i wodę tworzywa sztucznego. Podłokietniki występują w wersji
długiej z funkcją uchylania. Wózek wyposażony został w pełne gumowe koła oraz wytrzymałe
stalowe szprychy. Podnóżki dostępne są w wersji standardowej (uchylnej). Koła tylne (22”),
przednie (6”). Wózek wyposażony dodatkowo w wyjmowany pojemnik sanitarny.

seat

60 cm

45 ccm
m

102 cm

511 cm

kg

90 cm
c ((86 cm)) 44 cm x 44 cm 19,6 kg

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

MAX

100 kg
100

++/+/
/ 0,50,5
0
0,5-1
,55-1
5--1 cm
cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU

FS 908LQ / FS 908LJQ

SREBRNY

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY
WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY Z HAMULCAMI POMOCNICZYMI
Wózek wykonany z lekkiej, aluminiowej ramy wzmocnionej podwójnym krzyżakiem. Posiada
wytrzymałe siedzisko nylonowo-bawełniane z dodatkową poduszką oraz pasem stabilizującym.
Podłokietniki z funkcją uchylania wykonane są w wersji profilowanej. Wózek wyposażony
w funkcję szybkiego demontażu kół, hamulce dla osoby prowadzącej (FS 908LJQ – na zdjęciu)
oraz kółka anty-wywrotne. Podnóżki dostępne są w wersji uchylnej. Koła tylne pompowane
22” z aluminiowym ciągiem, przednie pełne gumowe o średnicy 8”. Wózek posiada możliwość
regulacji środka ciężkości na przednich kołach dla pacjentów po amputacjach.

seat
kg

58-63 cm 41, 43, 46 cm 100 cm

50 cm

45 cm 13,6-15,6 kg
90 cm (83 cm) 40,x42,
39 cm

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

MAX

100 kg

+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU

TGR‐R WA C2600
SREBRNY

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY
Wózek wykonany został z lekkiej aluminiowej ramy wzmocnionej podwójnym krzyżakiem.
Posiada wymiękczone oparcie i siedzisko wykonane z materiału umożliwiającego stały przepływ
powietrza. Podłokietniki z funkcją uchylania wykonane są w wersji profilowanej z mocno ściętym
brzegiem. Wózek wyposażony w funkcję szybkiego demontażu kół oraz hamulce dla osoby
prowadzącej. Podnóżki dostępne są w wersji uchylnej. Koła tylne pompowane (22”), przednie
pełne gumowe o średnicy 6”.

seat

61-66 cm

43, 46, 48 cm 110 cm

46 cm

88 cm

Timago International Group, Polska

kg

42, 45, 47 cm
x 41 cm

www.timago.com

13,5-15,5 kg

MAX

100 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU

TGR‐R WA 4000

NIEBIESKI

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY
Wózek wykonany został z wzmocnionej aluminiowej ramy. Posiada wytrzymałe i dodatkowo
wymiękczone, nylonowe siedzisko z poduszką. Podłokietniki z funkcją uchylania i wyjmowania
wykonane w wersji profilowanej ze ściętym brzegiem. Wózek wyposażony w funkcję szybkiego
demontażu kół, łamane tylne oparcie oraz kółka anty-wywrotne. Posiada funkcję regulacji środka
ciężkości dla pacjentów po amputacjach. Podnóżki dostępne są w wersji uchylnej. Koła tylne
pompowane (24”) z aluminiowym ciągiem, przednie pełne gumowe o średnicy 8”.

seat
kg

64-69 cm

43, 46, 48 cm

104 cm

48 cm

94,5 cm

Timago International Group, Polska

42, 45, 47 cm
x 41 cm

www.timago.com

16,5-18,5 kg

MAX

100 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU

TGR‐R WA 163
CZERWONY, GRANATOWY

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY
Wózek wykonany z wzmocnionej aluminiowej ramy. Posiada wytrzymałe siedzisko wykonane
z tkaniny nylonowo-bawełnianej, dodatkową poduszkę oraz pas stabilizujący. Oparcie posiada
funkcję regulacji siły napięcia za pomocą poprzecznych pasów. Podłokietniki wyciągane i uchylane,
wykonane w wersji profilowanej z ściętym brzegiem. Wózek wyposażony w funkcję szybkiego
demontażu kół, hamulce bębnowe oraz kółka anty-wywrotne. Posiada podwójną regulację środka
ciężkości, na tylnych i przednich kołach dla pacjentów po amputacjach. Podnóżki dostępne,
jako uchylne z regulacją długości. Koła tylne (24”) pełne gumowe z bieżnikiem, przednie (8”)
o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.

seat

68 cm

46 cm

103 cm

49 cm (55 cm) 93 cm (87 cm)

Timago International Group, Polska

kg

44 cm x 39 cm 19,6 kg

www.timago.com

MAX

120 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU

FS 654LGC

SREBRNY

WÓZEK INWALIDZKI STABILIZUJĄCY PLECY I GŁOWĘ
Z FUNKCJĄ TOALETOWĄ
Wózek wykonany z aluminiowej ramy wzmocnionej konstrukcją krzyżakową. Posiada siedzisko
oraz oparcie wykonane z materiału odpornego na zanieczyszczenia i wodę, a także pojemnik
sanitarny. Wózek wyposażony został w przedłużenie oparcia, kółka anty-wywrotne, poduszkę
pod głowę oraz pasy stabilizujące. Posiada funkcję regulacji kąta nachylenia oparcia od 0o-90o
oraz regulowane pod kątem podnóżki. Podłokietniki wykonane, jako długie posiadają funkcję
demontażu. Koła tylne 24” pompowane z plastikowym ciągiem, przednie pełne gumowe 8”.
Wózek przeznaczony w szczególności dla pacjentów z chorobami neurologicznymi.

seat

67,5 cm

46 cm

125 cm 48,5 cm 123,5 cm (83,5 cm) 45 cm x 39 cm

Timago International Group, Polska

www.timago.com

kg

21,5 kg

MAX

100 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU

FS 954LGC
SREBRNY

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY STABILIZUJĄCY PLECY I GŁOWĘ
Wózek wykonany z aluminiowej ramy wzmocnionej podwójnym krzyżakiem. Posiada siedzisko
nylonowo-bawełniane w kolorze czarnym lub w kratę. Wózek wyposażony został w przedłużenie
oparcia, kółka anty-wywrotne, poduszkę pod głowę oraz pas stabilizujący. Posiada funkcję
regulacji kąta nachylenia oparcia od 0o-90o oraz regulowane pod kątem podnóżki. Podłokietniki
wykonane, jako długie posiadają funkcję demontażu. Koła tylne 24” pompowane z plastikowym
ciągiem, przednie pełne gumowe 8”. Wózek przeznaczony w szczególności dla pacjentów
z chorobami neurologicznymi.

seat

kg

MAX

63-68 cm 41, 46 cm 125 cm 50 cm 118-121 cm (86 cm) 40, 45 cm x 39 cm 17-18 kg 100 kg

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU

ALH 008

SREBRNY

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY STABILIZUJĄCY PLECY I GŁOWĘ
Wózek wykonany z aluminiowej ramy wzmocnionej podwójnym krzyżakiem oraz dodatkową
stabilizacją poprzeczną przy uchwytach dla osoby prowadzącej. Posiada oparcie i siedzisko
nylonowo-bawełniane dodatkowo wymiękczone przez pokrowce wykonane z tkaniny
umożliwiającej przepływ powietrza. Wózek wyposażony został w przedłużenie oparcia, poduszkę
pod głowę, kółka anty-wywrotne oraz hamulce dla osoby prowadzącej. Posiada funkcję regulacji
kąta nachylenia oparcia od 0o-90o oraz regulowane pod kątem podnóżki. Podłokietniki wykonane,
jako długie posiadają funkcję demontażu. Koła tylne pompowane 24” z plastikowym ciągiem,
przednie (6”) pełne gumowe o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.

seat

70 cm

46 cm

117 cm

46 cm (48 cm) 124 cm (91 cm)

Timago International Group, Polska

kg

45 cm x 40 cm 20,3 kg

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

MAX

100 kg

+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
KOD PRODUKTU

TGR‐R RS 881
GRANATOWY

PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA STALOWA
Podpórka czterokołowa, składana wykonana z ramy stalowej malowanej proszkowo. Wyposażona
w hamulce z zaciskiem postojowym, siedzisko ze zdejmowaną tacką oraz koszyk. Posiada pełne
gumowe koła o średnicy 8” oraz regulowane na wysokość rączki z anatomicznymi uchwytami.

seat

61 cm

42 cm

65 cm
m

60 cm
6

75
75-98 cm

kg

38
8 cm x 16 cm 10,8 kg
g

Timago International Group, Polska www.timago.com

MAX

135
355 kg
g

e-mail: info@timago.com

+// 0,5-1
,55 cm
m

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
KOD PRODUKTU

TGR‐R RS 8811

GRANATOWY

PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA STALOWA Z PODPARCIEM POD ŁOKCIE
Podpórka czterokołowa, składana z wydłużonymi rączkami i podparciem pod łokcie. Wykonana z
ramy stalowej malowanej proszkowo. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, siedzisko
ze zdejmowaną tacką oraz podręczny koszyk. Koła o średnicy 8” posiadające zwiększoną
wytrzymałość na ścieranie.

seat

61 cm

42 cm

65 cm

60 cm

100-126,5 cm

38 cm x 16 cm

Timago International Group, Polska www.timago.com

kg

MAX

12,5 kg

135 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
KOD PRODUKTU

TGR‐R RA 882

CZERWONY, NIEBIESKI, GRANATOWY, SZARY

PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA ALUMINIOWA
Podpórka czterokołowa, składana wykonana z ramy aluminiowej. Powlekana farbą z metalicznym
połyskiem. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, szerokie tapicerowane siedzisko,
miękkie oparcie oraz zdejmowany koszyk. Posiada pełne koła o wąskim przekroju i średnicy 8”
oraz regulowane na wysokość rączki z wygodnym anatomicznym uchwytem.

kg
g

seat

60 cm

46 cm

66 cm

53 cm

77-88 cm

35 cm
m x 32 cm

Timago International Group, Polska www.timago.com

8,2 kg

e-mail: info@timago.com

MAX

110
10
0 kg

+/
+/- 0,5
0,5-1
5 cm

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
KOD PRODUKTU

TGR‐R RA 883 YOLA

SZARY, POMARAŃCZOWY, ZIELONY

PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA ALUMINIOWA YOLA
Podpórka czterokołowa o nowoczesnym wyglądzie wykonana z wytrzymałego aluminium.
Konstrukcja opiera się na ramie krzyżakowej oraz owalnym przekroju rurek, dzięki czemu
znacznie podwyższona została wytrzymałość na nacisk osiowy. Powlekana farbą z metalicznym
połyskiem. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, wytrzymałe siedzisko, oparcie oraz
podręczną torbę. Posiada pełne koła o wąskim przekroju i średnicy 8” z funkcją składania do
transportu, wykonane z materiału o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.

622 cm
6
m

46,5 cm
m

69 cm

53,5 cm

79
79,5-92,5
5-92 cm

seat

kg

MAX

46,5 cm x 26 cm
m

77,6
7,
6 kg
g

130 kg

Timago International Group, Polska www.timago.com

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
KOD PRODUKTU

FS 969H / TGR‐R RT 892G
NIEBIESKI

PODPÓRKA TRÓJKOŁOWA STALOWA
Podpórka trójkołowa, składana wykonana z ramy stalowej malowanej proszkowo. Wyposażona
w hamulce z zaciskiem postojowym, koszyk ze zdejmowaną pokrywką oraz torbę zapinaną
na zamek. Posiada pełne gumowe koła o średnicy 8” oraz regulowane na wysokość rączki
z anatomicznymi uchwytami.

seat

kg

MAX

FS 969H 58 cm

25 cm

54 cm

–

82-94 cm

–

8 kg
8,7

100 kg

TG
TGR‐R RT 892G 62 cm

27 cm

56 cm

–

82-97 ccm

–

7,7 kg
g

110
0 kg
kg

Timago International Group, Polska www.timago.com

e-mail: info@timago.com

/ 0,5-1
,55 cm
+/-

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
KOD PRODUKTU

JMC‐C 3511

NIEBIESKI

PODPÓRKA DWUKOŁOWA STALOWA
Podpórka dwukołowa, składana wykonana ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Posiada
zgrzewane siedzisko z tworzywa sztucznego, regulowane na wysokość rączki zakończone
anatomicznymi uchwytami oraz przednie pełne gumowe koła o średnicy 6”.

51 cm
51

45 ccm
45

60 cm

49 ccm

82-97 cm

Timago International Group, Polska www.timago.com

kg

MAX

5,7
55,76
,76 kg
g

100 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
KOD PRODUKTU

FS 914L
NIEBIESKI, ZIELONY

PODPÓRKA DWUKOŁOWA ALUMINIOWA
Podpórka dwukołowa, składana wykonana z lekkiej aluminiowej ramy malowanej proszkowo.
Posiada szerokie, zgrzewane siedzisko z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym oraz miękkie
oparcie pod plecy. Wyposażona w piankowe uchwyty oraz regulowane na wysokość nóżki
zakończone od przodu dwoma parami kół.

kg

59 cm

42 cm

48 cm

52-62 cm

78-88 cm

Timago International Group, Polska www.timago.com

4,3 kg

MAX

100 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
KOD PRODUKTU

JMC‐C 2680SL

TRÓJNÓG INWALIDZKI
Trójnóg inwalidzki wykonany z aluminiowo-stalowej ramy.
Posiada chromowaną, ergonomiczną rączkę regulowaną
na wysokość zakończoną miękkim piankowym uchwytem
oraz malowaną proszkowo podstawę z trzema punktami
podparcia.

kg

JMC-C 2680SL

24,5 cm x 29,5 cm

MAX

77-98 cm 0,6 kg

100 kg

+/- 0,5-1 cm

KOD PRODUKTU

JMC‐C 2670SL

JMC‐C 2660SL
CZWÓRNÓG INWALIDZKI
KOD PRODUKTU

Czwórnóg inwalidzki wykonany z aluminiowo-stalowej
ramy. Posiada chromowaną, ergonomiczną rączkę regulowaną na wysokość zakończoną miękkim piankowym uchwytem oraz malowaną proszkowo, stabilną
podstawę z czterema punktami podparcia. Występuje
w wersji z wysoką (JMC-C 2670SL) oraz niską podstawą
(JMC-C 2660SL).
kg

JMC-C 2670SL 26 cm (25,5 cm) x 23 cm
15 cm x 21 cm
JMC-C 2660SL

77-101 cm
78-101 cm

Timago International Group, Polska www.timago.com

1 kg
1 kg

MAX

100 kg
100 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm
+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
KOD PRODUKTU

JMC‐C 3016W5
BRĄZOWY, SREBRNY

BALKONIK SKŁADANY NA DUŻYCH KOŁACH
Balkonik składany na dużych kołach wykonany z wytrzymałej aluminiowej, anodyzowanej ramy.
Wyposażony w przednie pełne koła o średnicy 5” oraz regulowane na wysokość nóżki. Szerokie
pole podparcia, łatwe składanie i regulacja oraz wygodne uchwyty z tworzywa sztucznego
wpływają na wysoki komfort użytkowania.

kg

62 cm

44 cm

49 cm

81-98 cm

Timago International Group, Polska www.timago.com

3 kg

MAX

136 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
KOD PRODUKTU

FS 913L

BRĄZOWY, SREBRNY

BALKONIK DWUFUNKCYJNY
Balkonik dwufunkcyjny (krocząco-statyczny) wykonany z wzmocnionej poprzecznie aluminiowej
ramy. Wyposażony w klipsy blokujące, regulowane na wysokość nóżki oraz miękkie piankowe
uchwyty. Szerokie pole podparcia, stabilny i długi zakres kroczenia, łatwe składanie i regulacja
wpływają na bezpieczeństwo użytkowania.

46 cm

44 cm

47 cm

78-96 cm

Timago International Group, Polska www.timago.com

kg

MAX

2,4 kg

100 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
KOD PRODUKTU

JMC‐C 3201 / JMC‐C 3202
BRĄZOWY, SREBRNY

BALKONIK STATYCZNY SKŁADANY
Balkonik statyczny, składany wykonany z podwójnie wzmocnionej aluminiowej, anodyzowanej
ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami oraz miękkie
piankowe uchwyty. Łatwe składanie i regulacja oraz szerokie pole podparcia zapewnia bezpieczne
użytkowanie produktu.

kg

50 cm
m

45 cm

48 cm
48

80-96 cm

22,77 kkg

Timago International Group, Polska www.timago.com

MAX
MA

136
36 kg

e-mail: info@timago.com

+/+/
/ 0
0,5-1
,55-1 cm

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
KOD PRODUKTU

JMC‐C 3211 / JMC‐C 3212

BRĄZOWY, SREBRNY

BALKONIK KROCZĄCY SKŁADANY
Balkonik kroczący, składany wykonany z podwójnie wzmocnionej aluminiowej, anodyzowanej
ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami oraz miękkie
piankowe uchwyty. Łatwe składanie i regulacja, bezpieczny zakres kroczenia oraz szerokie pole
podparcia zapewnia bezpieczeństwo użytkowania produktu.

5 cm
52

4 cm
47

48 cm

80-96 cm

kg

MAX

2,8 kg
g

136 kg

Timago International Group, Polska www.timago.com

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
JMC‐C 2040‐2046

KOD PRODUKTU

KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA
KOD PRODUKTU JMC‐C 2040 MAG
KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA DZIECIĘCA
Kula inwalidzka łokciowa posiadająca wygodną, wytrzymałą rękojeść oraz trzon wykonany
z aluminiowego, anodyzowanego materiału, zakończonego wysokiej jakości gumową nasadką.
Kula posiada ergonomiczny kształt oraz dobrze dobrany kąt łokciowy, dzięki czemu siła nacisku
osiowego na uchwyt zostaje optymalnie rozłożona. Dostępne również w wersji dziecięcej
JMC-C 2047.

BIAŁO‐SREBRNY

NIEBIESKI

ZIELONY

JASNO RÓŻOWY

WERSJA Z MAGNESEM

KOD PRODUKTU

CZERWONO‐SREBRNY

NIEBIESKO‐SREBRNY

ŻÓŁTO‐SREBRNY

BIAŁO‐SREBRNY

kg

40 2046
JMC-C 2040-2046
JM
JMC-C
MC-C 2047
2047-14
4

94- cm
94-116
94
65-80 cm

67-89 cm
64
64,5-7
64,5-79,5
55-79
79,55 cm

0,55 kg
g
0,55
0
55 kkg

Timago International Group, Polska www.timago.com

JMC‐C 2047‐1 4
KULE DZIECIĘCE

MAX

115 kg
110
0 kg

+/+/
/ 0,
0,55 1 cm
0,5-1

e-mail: info@timago.com

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
KOD PRODUKTU

FS 923L

KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA Z OBEJMĄ,
REGULOWANA DWUSTOPNIOWO
Kula inwalidzka łokciowa wykonana z aluminiowego
trzonu oraz wytrzymałego uchwytu z tworzywa
sztucznego. Trzon zakończony wysokiej jakości gumową
nasadką, posiada regulację części dolnej oraz górnej.
Kulę cechuje bardzo dobre spasowanie elementów oraz
ergonomiczny kształt.

kg

86-109 cm (116 cm)

63-86 cm

KOD PRODUKTU

0,5 kg

MAX

90 kg

+/- 0,5-1 cm

FS 933L

KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA
Z UCHYLNĄ OBEJMĄ,
REGULOWANA DWUSTOPNIOWO
Kula inwalidzka łokciowa wykonana z aluminiowego
trzonu oraz mocnego uchwytu wymiękczonego
materiałem piankowym. Trzon zakończony wysokiej
jakości gumową nasadką posiada regulację części dolnej
oraz górnej. Obejma rękojeści wykonana z tworzywa
sztucznego posiada funkcję uchylania. Kulę cechuje
bardzo dobre spasowanie elementów oraz ergonomiczny
kształt. Występuje w dwóch wersjach długości: M, L.
kg

FS 933LL rrozm. M
FS
F 933L rozm
rozm. L

8 cm (126 cm)
95-118
107 1 (138
(13 cm)
107-130

71-93,5 cm
8
33-106
-106 cm
83-106

Timago International Group, Polska www.timago.com

0,57 kg
0 65 kkg
0,65

MAX

90 kg
90 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0
0,5
0,5-11 cm

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
ELIPSE
KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA ELIPSE
Kula inwalidzka łokciowa klasy Premium wykonana z aluminiowego trzonu o przekroju elipsy oraz ergonomicznej
rękojeści wykonanej w technologii bi-material z miękkim
wykończeniem części chwytnej. Trzon ze skokową regulacją długości zakończony został wysokiej jakości gumową
nasadką. Kula posiada gumowe wykończenia przy trzonie
i obejmie, dzięki czemu umożliwia bezpieczne oparcie,
np. o ścianę. Kształt obejmy został zaprojektowany tak,
aby pacjent mógł zawiesić kulę na przedramieniu i zwolnić dłonie. Eliptyczny przekrój kuli sprawia, że jest bardzo
wygodna w użytkowaniu, a zwiększony kąt łokciowy pozwalają na optymalne rozłożenie siły nacisku na uchwyt.

kg

73-105 cm

73-100,5 cm 0,62 kg

MAX

150 kg

+/- 0,5-1 cm

STYLE
KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA STYLE
Kula inwalidzka łokciowa klasy Premium wykonana z aluminiowego trzonu oraz ergonomicznej rękojeści wykonanej w technologii bi-materiał z miękkim wykończeniem
części chwytnej. Trzon ze skokową regulacją długości zakończony został wysokiej jakości gumową, przegubową
nasadką. Wygodny uchwyt oraz zwiększony kąt łokciowy,
dzięki któremu rozłożona zostaje siła nacisku na uchwyt
pozwalają na komfortowe, długoterminowe użytkowanie.

kg

73-105 cm

72-99,5 cm

0,56 kg

Timago International Group, Polska www.timago.com

MAX

150 kg

+/- 0,5-1 cm

e-mail: info@timago.com

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
SOFIA
GRANATOWA, ZIELONA

KULA ŁOKCIOWA SOFIA
Kula inwalidzka łokciowa klasy Premium wykonana z aluminiowego trzonu oraz wytrzymałej, ergonomicznej rękojeści wykonanej z tworzywa sztucznego. Trzon ze skokową regulacją długości zakończony został wysokiej jakości
gumową nasadką. Wygodny uchwyt oraz zwiększony kąt
łokciowy, dzięki któremu rozłożona zostaje siła nacisku na
uchwyt pozwalają na długoterminowe użytkowanie.

kg

73-105 cm

71-98 cm

MAX

0,44 kg

KOD PRODUKTU

140 kg

+/- 0,5-1 cm

TGR‐R KI‐U 1933‐2L

KULA INWALIDZKA,
TYP UCHYLNA Z OBEJMĄ
Kula inwalidzka łokciowa wykonana z wytrzymałej rękojeści oraz aluminiowego trzonu zakończonego gumową
nasadką antypoślizgową. Kula posiada dwustopniową
regulację. Cechuje ją bardzo dobre spasowanie elementów oraz ergonomiczny kształt. Dzięki szerokiej, uchylnej
obejmie pozwala na komfortowe użytkowanie dla różnych grup pacjentów.

kg

93-115
93
115 cm (122 cm)

71
71,5-94,5
5-94 cm

0,8
, kg
g

Timago International Group, Polska www.timago.com

MAX

10
100
00 kg
00
g

+/- 0,5-1 ccm

e-mail: info@timago.com

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
KOD PRODUKTU

FS 925L

KULA INWALIDZKA PACHOWA, REGULOWANA
Kula inwalidzka pachowa wykonana z wytrzymałego, aluminiowego trzonu
zakończonego wysokiej jakości gumową nasadką, miękkiego podparcia pod pachę
oraz regulowanego uchwytu. Kula posiada ergonomiczny kształt oraz niewielką
wagę, dzięki czemu jest bardzo wygodna w użytkowaniu.
Dostępna w trzech rozmiarach: S, M, L.

kg

S 94-114 cm

KOD PRODUKTU

MAX

0,73 kg

M 114-134 cm

0,8 kg

L 134-154 cm

0,87 kg

100 kg

+/- 0,5-1 cm

JMC‐C 2005

KULA INWALIDZKA PACHOWA, UNIWERSALNA
Kula inwalidzka pachowa wykonana z aluminiowego trzonu zakończonego
wytrzymałą gumową nasadką, miękkiego podparcia pod pachę oraz
regulowanego uchwytu. Kula wykonana w technologii umożliwiającej zwiększenie
zakresu regulacji, dzięki czemu pozwala na zastosowanie zarówno dla niskich, jak
i wysokich osób. Kula posiada jeden uniwersalny rozmiar, a przy tym ergonomiczny
kształt oraz niewielką wagę.

kg

97,5-157,5 cm

0,88 kg

MAX

113 kg

Timago International Group, Polska www.timago.com

+/- 0,5-1 cm

e-mail: info@timago.com

Przyrządy wspomagające
poruszanie się
KOD PRODUKTU

FS 9206L / TGR‐R LA 833L2

LASKA INWALIDZKA ALUMINIOWA,
REGULOWANA
Laska inwalidzka aluminiowa z uchwytem wykonanym
z tworzywa sztucznego. Posiada regulowany trzon zakończony miękką gumową nasadką. Dzięki skokowej regulacji
długości posiada szeroki zakres dostosowania regulacji.
BRĄZOWA

kg

FS 9206L 70-103 cm
TGR-R LA 833L2 69-92 cm

MAX

0,38 kg
0,3 kg

CZARNA

90 kg
90 kg

KOD PRODUKTU

+/- 0,5-1 cm

FS 927L / JMC‐C 2052

LASKA INWALIDZKA ALUMINIOWA,
SKŁADANA
Laska inwalidzka aluminiowa składana z uchwytem wykonanym z lakierowanego drewna. Posiada regulowany
trzon zakończony miękką gumową, antypoślizgową nasadką. Dzięki skokowej regulacji długości oraz możliwości
złożenia na trzy części jest bardzo wygodna w codziennym użytkowaniu.
BRĄZOWA
kg

CZARNA

FS 927L
JMC-C 2052
KOD PRODUKTU

80-90 cm
78-88 cm

0,38 kg
0,38 kg

MAX

90 kg
90 kg

+/- 0,5-1 cm

FS 948L / FS 949L

LASKA INWALIDZKA ALUMINIOWA
Z UCHWYTEM ANATOMICZNYM
Laska inwalidzka aluminiowa składana z anatomicznym
uchwytem dostosowanym do lewej (FS 948L) lub prawej
(FS 949L) ręki. Posiada regulowany trzon zakończony
miękką gumową, antypoślizgową nasadką. Dzięki skokowej regulacji długości oraz możliwość złożenia na trzy
części jest bardzo komfortowa w użytkowaniu.
CZARNA

FS 948L (wersja lewa)
FS 949L
9LL (wersja
((w
wersja
w
ersja prawa)
pra
prawa
pr wa))
FS

kg

7
77-87
cm

0,4 kg

MAX

90 kg
g

Timago International Group, Polska www.timago.com

+/-- 0,5
0
0,50,5-1
5-11 cm
5-

e-mail: info@timago.com

Sprzęt i akcesoria
przeciwodleżynowe
KOD PRODUKTU

TGR‐Y MB 001‐1

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY Z KOMPRESOREM
Materac zmiennociśnieniowy wykonany z wytrzymałego PCV o strukturze bąbelkowej. Posiada
poprzeczne komory, które są cyklicznie, naprzemiennie wypełniane powietrzem poprzez pompę
zasilającą. Zestaw ten, poprzez cykliczną zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje
ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź
zmniejszenie występowania uszkodzeń skóry.

Czas cyklu wynosi 12 min., zakres ciśnienia 50-105 mmHg, przepływ 4-6 l/min.,
maksymalne
obciążenie materaca 110 kg, wymiary materaca 200 x 90 x 7 ccm,, waga materaca
y
2 kg, waga pomp
pompy 1,5 kg, zasilanie 220 V +/- 10% 50 Hz, p
pobór mocy 0,1
, A.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Sprzęt i akcesoria
przeciwodleżynowe
KOD PRODUKTU

TGR‐Y MR 001‐2

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY RUROWY Z KOMPRESOREM
Materac zmiennociśnieniowy wykonany z wytrzymałego PCV o strukturze poprzecznych
komór. Komory te są cyklicznie, naprzemiennie wypełniane powietrzem poprzez pompę
zasilającą. Zestaw ten, poprzez stałą zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje
ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź
zmniejszenie ich występowania.

Czas cyklu wynosi 12 min., zakres ciśnienia 50-110 mmHg, przepływ min 5-8 l/min., maksymalne
obciążenie materaca 110 kg, wymiary materaca 200 x 87 x 11 cm, waga materaca 4,5 kg,
waga pompy 1,5 kg, zasilanie 220V +/- 10% 50 Hz., pobór mocy 0,1 A.
W zestawie znajduje się także pokrowiec oraz zapasowa komora.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Sprzęt i akcesoria
przeciwodleżynowe
KOD PRODUKTU

GM 105+7800/C

ZESTAW PRZECIWODLEŻYNOWY MATERAC RUROWY + POMPA do 130 kg
Materac zmiennociśnieniowy o podwyższonej wytrzymałości wykonany z trwałego PCV
o strukturze poprzecznych komór. Komory te są cyklicznie, naprzemiennie wypełniane
powietrzem poprzez pompę zasilającą. Zestaw ten, poprzez stałą zmianę punktów podparcia
osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn
i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie ich występowania.

Czas cyklu wynosi 12 min., zakres ciśnienia 40-100 mmHg, przepływ 6-7 l/min.,
maksymalne obciążenie materaca 130 kg, wymiary materaca 189 x 84 x 11 cm,
waga materaca 3,5 kg, waga pompy 1,4 kg, zasilanie 220 V +/- 10% 50 Hz.
W zestawie znajduje się także nieprzemakalny pokrowiec.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Sprzęt i akcesoria
przeciwodleżynowe
KOD PRODUKTU

GM 3000/IC

ZESTAW PRZECIWODLEŻYNOWY MATERAC RUROWY + POMPA do 150 kg
Materac zmiennociśnieniowy o wysokiej wytrzymałości wykonany z trwałego PCV o strukturze
poprzecznych komór. Komory te są cyklicznie, naprzemiennie wypełniane powietrzem
poprzez pompę zasilającą. Zestaw ten, poprzez stałą zmianę punktów podparcia osoby leżącej
minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na
uniknięcie bądź zmniejszenie ich występowania.

Czas cyklu wynosi 9 min., zakres ciśnienia 75-125 mmHg, przepływ 6-8 l/min.,
maksymalne obciążenie materaca 150 kg, wymiary materaca 189 x 84 x 11 cm,
ate
teraca
c 3,5 kg, waga pompy 1,95 kg, zasilanie 230 V +/- 2%
% 50 Hz.
waga materaca
zesta
duje się także nieprzemakalny
przemakalny
a a nyy pokrowiec.
pokrowiec
pok
W zestawie
znajduje

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Sprzęt i akcesoria
przeciwodleżynowe

PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE
Poduszka przeciwodleżynowa wykonana została z tkaniny bawełnianej lub paroprzepuszczalnej
zamykanej na zamek i wypełnionej granulatem styropianowym, który zapewnia odciążenie
narażonych na odleżyny części ciała.

Dostępna w różnych rozmiarach dla zastosowania w różnych okolicach ciała:
15 cm – łokcie, pięty, 33 cm – potylica, 44 cm – kość krzyżowa.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Materace szpitalne
MATERAC SZPITALNY
Materac szpitalny wykonany z pianki poliuretanowej oraz pokrowca zapinanego na zamek.
Pokrowce występują w tkaninach: bawełnianej, zmywalnej, bądź paroprzepuszczalnej. Pianka
zapewnia pewne podtrzymanie pacjenta oraz pozwala na odwzorowanie pozycji ułożeniowych.
Wymiary materaca: 200 x 90 x 10 cm.

MATERAC TYPU GOFER
Materac szpitalny typu gofer wykonany został z profilowanej pianki poliuretanowej zapewniającej optymalne podtrzymanie oraz
rozłożenie nacisku osiowego ciała wpływając na ograniczenie występowania odleżyn.
Materac posiada pokrowiec wykonany z tkaniny paroprzepuszczalnej, posiadającej możliwość prania w wysokiej temperaturze. Materac pozwala na odciążenie ciała pacjenta
oraz odwzorowanie pozycji ułożeniowych.
Wymiary materaca 200 x 90 x 12 cm.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Sprzęt rehabilitacyjny
i pomocniczy
KOD PRODUKTU

FS 960
CZARNY, BIAŁY

ROTOR REHABILITACYJNY
Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo.
Posiada długą dźwignię momentu obrotowego, paskowy mechanizm oporowy oraz szeroki
zakres regulacji, dzięki czemu nadaje się dla różnych grup pacjentów. Wyposażony w cztery
nasadki antypoślizgowe oraz opaski na stopy zapiane na rzep.

kg

32 cm x 45 cm

KOD PRODUKTU

31 cm

40 cm

MAX

3,2 kg

30 kg

+/- 0,5-1 cm

JMC‐C 5720

SREBRNY‐CHROM

ROTOR REHABILITACYJNY
Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych wykonany ze stalowej, chromowanej ramy. Posiada
szeroką podstawę oraz krótką dźwignię momentu obrotowego, dzięki czemu nadaje się dla
pacjentów o rozległych urazach. Wyposażony w cztery nasadki antypoślizgowe, gumowe
zapięcia na stopy oraz dociskowy mechanizm oporowy.

kg

41 cm x 54 cm

17 cm

32 cm

Timago International Group, Polska

2,3 kg

www.timago.com

MAX

30 kg

+/- 0,5-1 cm

e-mail: info@timago.com

Sprzęt rehabilitacyjny
i pomocniczy
KOD PRODUKTU

JMC‐C 7000

PODPÓRKA POD PLECY
Podpórka pod plecy wykonana ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Składa się z podstawy
z skokową regulacją położenia oraz oparcia wykonanego z wytrzymałego i przewiewnego płótna
z dodatkową poduszką pod głowę. Skokowa regulacja kąta nachylenia pozwala na indywidualne
dostosowanie do potrzeb pacjenta.

54,5 cm

50 cm

50 cm

Timago International Group, Polska

25-57 cm

www.timago.com

kg

MAX

2,7 kg

100 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Sprzęt rehabilitacyjny
i pomocniczy
KOD PRODUKTU

FS 894
kg

seat

53 cm

47 cm

53 cm

43-53 cm

73-83 cm 43 cm x 38 cm

MAX

7,1 kg

100 kg

+/- 0,5-1 cm

KRZESŁO TOALETOWE
Krzesło toaletowe składane wykonane ze stalowej, chromowanej ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki
zakończone gumowymi nasadkami. Wyposażone dodatkowo w deskę sanitarną z klapą oraz pojemnik sanitarny.
Łatwe składanie i regulacja pozwala na dostosowanie do
potrzeb pacjenta, a boczne uchwyty wspomagają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

KOD PRODUKTU

FS 696

KRZESŁO TOALETOWE NA KÓŁKACH
Krzesło toaletowe składane wykonane ze stalowej, chromowanej ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki
zakończone kółkami (tylne z blokadą). Wyposażone dodatkowo w deskę oraz pojemnik sanitarny. Łatwe składanie
i regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta,
a kółka transportowe umożliwiają jego wykorzystanie jako
nadstawkę nad sedes.

seat

53 cm

47 cm

53 cm

43-53 cm

Timago International Group, Polska

kg

73-83 cm 43 cm x 38 cm 7,5 kg

www.timago.com

MAX

100 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Sprzęt rehabilitacyjny
i pomocniczy
KOD PRODUKTU

JMC‐C 5202
seat

54 cm

45 cm

52 cm

39-49 cm

63-73 cm 47 cm x 42 cm

kg

MAX

7,7 kg

110 kg

+/- 0,5-1 cm

KRZESŁO TOALETOWE
Krzesło toaletowe składane wykonane ze stalowej, chromowanej ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki
zakończone gumowymi nasadkami. Wyposażone dodatkowo w deskę sanitarną z klapą oraz pojemnik sanitarny.
Łatwe składanie i regulacja pozwala na dostosowanie do
potrzeb pacjenta, a boczne uchwyty wspomagają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

KOD PRODUKTU

JMC‐C 5202W

KRZESŁO TOALETOWE NA KÓŁKACH
Krzesło toaletowe składane wykonane ze stalowej, chromowanej ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki
zakończone kółkami (tylne z blokadą).
Wyposażone dodatkowo w deskę oraz pojemnik sanitarny. Łatwe składanie i regulacja pozwala na dostosowanie
do potrzeb pacjenta, a kółka transportowe umożliwiają
jego wykorzystanie jako nadstawkę nad sedes.

seat

54 cm

45 cm

52 cm

45-55 cm

Timago International Group, Polska

70-80 cm 47 cm x 42 cm

www.timago.com

kg

9 kg

MAX

110 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Sprzęt rehabilitacyjny
i pomocniczy
KOD PRODUKTU

TGR‐R KT 618

KRZESŁO TOALETOWE SKŁADANE Z SZYBKOZŁĄCZKAMI
Krzesło toaletowe składane z szybkozłączkami wykonane ze stalowej, malowanej proszkowo
ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami. Wyposażone
dodatkowo w deskę sanitarna z klapą oraz pojemnik sanitarny z osłonką. Łatwe składanie
i regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, a zastosowanie uchwytów
szybkozłącznych znacznie ułatwiają jego składanie i rozkładanie.

seat

55 cm

45 cm

49 cm

41-57 cm

Timago International Group, Polska

59-75 cm

kg

47 cm x 35 cm 6,7 kg

www.timago.com

MAX

110 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Sprzęt rehabilitacyjny
i pomocniczy
KOD PRODUKTU

TGR‐R KT‐S 668

KRZESŁO TOALETOWE STAŁE
Krzesło toaletowe wykonane ze stalowej, malowanej proszkowo ramy. Posiada regulowane
na wysokość nóżki z gumowymi nasadkami antypoślizgowymi. Wyposażone w deskę sanitarną
z klapą oraz pojemnik sanitarny. Krzesło wykonane jako stałe (nieskładane), a dzięki zastosowaniu
śrub oraz motylków jest łatwe w samodzielnym montażu.

seat

55 cm

44 cm

47 cm

43-58 cm

Timago International Group, Polska

64-79 cm

51 cm x 35 cm

www.timago.com

kg

6,6 kg

MAX

110 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Sprzęt rehabilitacyjny
i pomocniczy
KOD PRODUKTU

FS 692

WÓZEK TOALETOWY TRANSPORTOWY
Wózek toaletowy transportowy wykonany ze stalowej, malowanej proszkowo ramy. Posiada
uchylne podłokietniki umożliwiające łatwe wsiadanie i zsiadanie dla osób o znacznie obniżonej
sprawności ruchowej. Wyposażony w miękkie siedzisko, tapicerowane nieprzemakalnym
i łatwym w czyszczeniu materiałem, cztery obrotowe koła, z których tylne posiadają hamulce,
uchylne podnóżki oraz pojemnik sanitarny. Dzięki swojej konstrukcji można nim najeżdżać na
sedes. Wózek jest łatwy w transporcie dzięki swojej składanej ramie.

seat

55 cm

45 cm

87 cm

53 cm

Timago International Group, Polska

95 cm

kg

MAX

44
4 cm x 44 cm 10,6 kg 100 kg
g

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

+/
+/- 0,5
0,5-11 cm

Sprzęt rehabilitacyjny
i pomocniczy
KOD PRODUKTU

FS 797L / TGR‐R KP 340L

TABORET PRYSZNICOWY
Taboret prysznicowy składa się z aluminiowej ramy oraz szerokiego siedziska wykonanego
z wytrzymałego PCV. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami
antypoślizgowymi oraz boczne uchwyty przy siedzisku ułatwiające korzystanie z przyrządu.
Wersja TGR-R KP 340L wyposażona została dodatkowo w system ułatwiający montaż (TF).

FS 797L

seat

48 cm

37 cm

35-45 cm 48 cm x 29 cm

kg

MAX

2 kg

100 kg

kg

MAX

1,5 kg

100 kg

+/- 0,5-1 cm
TGR-R KP 340L

seat

49 cm

39 cm

36-46 cm 49 cm x 29 cm

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Sprzęt rehabilitacyjny
i pomocniczy
KOD PRODUKTU

FS 798L / TGR‐R KP 350L

TABORET PRYSZNICOWY Z OPARCIEM
Taboret prysznicowy z oparciem składa się z aluminiowej ramy oraz szerokiego siedziska
z oparciem wykonanych z wytrzymałego PCV. Posiada regulowane na wysokość nóżki
zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi oraz boczne uchwyty przy siedzisku
ułatwiające korzystanie z przyrządu. Wersja TGR-R KP 350L wyposażona została dodatkowo
w system ułatwiający montaż (TF).

FS 798L

seat

48 cm

43 cm

35-45 cm

73-83 cm 48 cm x 29 cm
seat

TGR-R KP 350L
49 cm

44 cm

36-46 cm
36-4

Timago International Group, Polska

64
64-74
74 cm 49 cm x 29 cm

www.timago.com

kg

MAX

2,8 kg

100 kg

kg

MAX

3 kg
g

1 kg
100
10
g

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Sprzęt rehabilitacyjny
i pomocniczy
KOD PRODUKTU

TGR‐R KP 355L

TABORET PRYSZNICOWY Z OPARCIEM I UCHWYTAMI BOCZNYMI
Taboret prysznicowy z oparciem i uchwytami bocznymi wykonany z aluminiowej ramy oraz
siedziska z oparciem wykonanych z wytrzymałego PCV. Poprzez wykorzystanie bocznych
uchwytów pokrytych materiałem piankowym znajduje zastosowanie u pacjentów z trudnościami
we wstawaniu i siadaniu. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi
nasadkami antypoślizgowymi, demontowane oparcie oraz system TF.

seat

54 cm

48 cm

42-55 cm

72-85 cm

Timago International Group, Polska

39 cm x 33 cm

www.timago.com

kg

MAX

3,2 kg

110 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Sprzęt rehabilitacyjny
i pomocniczy
KOD PRODUKTU

TGR‐R KP‐U 3522

TABORET PRYSZNICOWY Z OPARCIEM I SIEDZISKIEM TYPU U
Taboret prysznicowy z oparciem wykonany z aluminiowej ramy oraz siedziska z oparciem
wykonanych z wytrzymałego PCV. Poprzez odpowiednie wyprofilowanie siedziska znajduje
szczególne zastosowanie u kobiet. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone
gumowymi nasadkami antypoślizgowymi, demontowane oparcie oraz system TF.

seat

48 cm

40 cm

35-52 cm

70-87 cm

Timago International Group, Polska

48 cm x 31 cm

www.timago.com

kg

MAX

2,8 kg

110 kg

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Sprzęt rehabilitacyjny
i pomocniczy
KOD PRODUKTU

TGR‐R TW 330

TRANSFER NA WANNĘ
Transfer na wannę wykonany został z wytrzymałego PCV. Wyposażony w uchwyt pomocniczy
oraz blokujące nóżki rozporowe zapewniające stabilny montaż. Poprzez wykorzystanie specjalnej
mieszanki komponentów posiada wysoką wytrzymałość na nacisk oraz zachowuje swoje
parametry w środowisku o podwyższonej wilgotności.

seat

7 cm
70

41 cm

60 cm x 29 cm

Timago International Group, Polska

kg

MAX

2,8 kg

110 kg
g

www.timago.com

+/+/
/ 0,5-1 cm

e-mail: info@timago.com

Sprzęt rehabilitacyjny
i pomocniczy
KOD PRODUKTU

TGR‐R LW 794L‐1

ŁAWKA WGŁĘBNA DO WANNY
Ławka wgłębna do wanny składa się z siedziska oraz wyprofilowanej ramy zakończonej
nasadkami antypoślizgowymi. Poprzez zastosowanie klipsów regulacyjnych posiada możliwość
dostosowania do różnych szerokości wanien, a wykorzystanie PCV na siedzisku i aluminiowej
ramy umożliwia długotrwałe jej użytkowanie.

seat

73-78
8 ccm 47-52 cm

25 cm

((-14
14 cm)

Timago International Group, Polska

41 cm x 23 ccm
4

www.timago.com

kg

MAX

1,8
8 kg
g

100
0 kg
g

e-mail: info@timago.com

+/+/
/ 0,5-1
0 5 1 cm
m

Sprzęt rehabilitacyjny
i pomocniczy
KOD PRODUKTU

JMC‐C 5040 / TGR‐R KP‐O 3432

TABORET PRYSZNICOWY OKRĄGŁY
Taboret prysznicowy składa się aluminiowej ramy oraz okrągłego siedziska wykonanego
z wytrzymałego PCV. Posiada regulowane nóżki zakończone gumowymi nasadkami
antypoślizgowymi. Dzięki skokowej regulacji wysokości posiada możliwość indywidualnego
dostosowania do wzrostu pacjenta. Wersja TGR-R KP-O 3432 wyposażona została dodatkowo
w system ułatwiający montaż (TF).

JMC-C 5040
33 cm

33-50 cm

32 cm

kg

MAX

1,6 kg

90 kg

kg

MAX

11,6
6 kg

90 kg
k

+/- 0,5-1 cm
43
TGR-R KP-O 3432
3 cm
33
c

336-54 cm

Timago International Group, Polska

32 cm

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Sprzęt rehabilitacyjny
i pomocniczy
KOD PRODUKTU

FS 793S

ŁAWKA OBROTOWA NA WANNĘ
Ławka obrotowa na wannę składa się z wyprofilowanego siedziska z oparciem zamontowanego
centralnie na obrotowej podstawie. Rama wyposażona w kliny rozporowe, których zadaniem
jest ustabilizowanie produktu oraz dźwignię, dzięki której możliwe jest blokowanie w żądanej
pozycji. Ławka dodatkowo wyposażona w uchwyty boczne dla pacjentów z trudnościami
w samodzielnym wstawania / siadaniu.

seat

74 cm

58 cm

50 cm

(-13 cm)

40 cm x 32 cm

kg

MAX

5 kg

100 kg

UCHWYTY ŁAZIENKOWE
Uchwyty łazienkowe wykonane zostały ze stalowej
ramy, lakierowanej proszkowo. Dzięki zastosowaniu kilku
warstw powłoki ochronnej wykazują wysoką trwałość
warunkach o podwyższonej wilgotności. Montaż możliwy
w poziomie oraz pionie. Dostępne w różnych długościach
i kształtach w zależności od miejsca wykorzystania. Waga
uchwytów od 0,45 kg do 1,2 kg, w zależności od długości.

UCHWYT ŁAZIENKOWY
PROSTY
UCHWYT ŁAZIENKOWY
KĄTOWY

JMC‐C 54012
JMC‐C 54016
JMC‐C 54018
JMC‐C 54024
JMC‐C 54032
JMC‐C 5403R
JMC‐C 5403L

30 cm
40 cm
45 cm
60 cm
80 cm
prawy 40 x 80 cm
lewy 40 x 80 cm

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

+/- 0,5-1 cm

Akcesoria rehabilitacyjne

KOD PRODUKTU

TGR‐R PRJ 101

PIŁKA REHABILITACYJNA Z KOLCAMI
Piłka rehabilitacyjna z kolcami wykonana z miękkiego, nietoksycznego PCV. Wykorzystywana
w rehabilitacji dłoni, przy zanikach lub osłabieniu siły mięśniowej. Wyposażona w kolce
pobudzające receptory czuciowe i wpływające na poprawę czynności chwytnej. Dostępna
w rozmiarach: średnica 6, 7, 8, 9 cm.

KOMPRESY TERMICZNE
Kompresy żelowe do terapii ciepłem lub zimnem wykonane zostały z trwałego materiału
nylonowego, w środku których znajduje się aktywny żel posiadający zdolności kumulowania
zimna lub ciepła. Wykorzystywane w terapii zimnem lub ciepłem w celu hamowania powstawania
obrzęków, zmniejszenia wytwarzania limfy oraz zmniejszaniu dolegliwości bólowych
spowodowanych urazami. Kompresy uniwersalne, przeznaczone do wielokrotnego użycia,
dostępne w rozmiarach: 23 x 23 cm, 30 x 18 cm, 54 x 19 cm – rekomendowany na górny odcinek
kręgosłupa.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Akcesoria rehabilitacyjne
TEKSTYLIA ROZGRZEWAJĄCE
Tekstylia rozgrzewające wykonane w technologii bezszwowej. Wykonane z angory z wełną oraz
domieszkami nylonu i elastanu. Wykorzystywany materiał przyjazny dla skóry pacjenta zapewnia
doskonałe rozgrzewanie i utrzymywanie temperatury okolic ciała. Występują jako: ściągacz na
łokieć, kolano oraz pas i skarpety rozgrzewające. Dostępne w różnych rozmiarach.

HWJ180
Rozmiar: S/M, L/XL
Kolor: ecru

HWJ180

HW0696
Rozmiar: 37-39, 40-42, 43-45
Kolor: ecru, czarny

HW0696

HWBAK0
Rozmiar: S/M, L/XL
Kolor: ecru, czarny

HWD176
Rozmiar: Uniwersalny
Kolor: ecru

HWBAK0

HWD176

SKARPETY ZDROWOTNE
Skarpety zdrowotne wykonane z nowoczesnego włókna Lycra
na całej powierzchni, gwarantującej ich elastyczność i podwyższoną wytrzymałość na ścieranie. Poprzez zastosowanie nowych
technologii produkcji cechują się bardzo dobrym wykończeniem
cholewek oraz wysoką jakością bezszwowego łączenia nad palcami. Dostępne w różnych rozmiarach oraz kolorystyce. Dostępne
rodzaje to: Srebrny SeaCell – zawierające algi morskie i srebro
– wspomagają krążenie krwi i działają przeciwzapalnie, DeoMed
COTTON – bezuciskowe i bardzo elastyczne, DeoMed BAMBOO –
wykazujące silne działanie antymikrobowe i zapewniające odprowadzenie wilgoci, Medic Deo COTTON – wykonane z frotte o działaniu antymikrobowym, polecane dla osób aktywnych ruchowo.
Rozmiar
S
M
L

Rozmiar buta
35-38
39-42
43-46

Kolor:

Timago International Group, Polska

biały

beżowy

www.timago.com

czarny

e-mail: info@timago.com

szary

ciemny
szary

Akcesoria rehabilitacyjne

SA‐9013

BC‐110

U‐110

Rozmiar:
S, M, L

Rozmiar:
S, M, L

Rozmiar:
S, M, L

SH‐210D

SH‐200D

SHP‐300

Rozmiar:
S, M, L

Rozmiar:
S, M, L

Rozmiar:
UNIWERSALNY

SH‐311D

SH‐300D

SH‐310D

Rozmiar:
S, M, L

Rozmiar:
S, M, L

Rozmiar:
S, M, L

SH‐301D

SI‐340D

Rozmiar:
S, M, L

Rozmiar:
S, M, L

SI‐341D
Rozmiar:
S, M, L

SI‐500D

SI‐600D

SI‐600DF

Rozmiar:
36, 38, 40, 42, 44

Rozmiar:
36, 38, 40, 42, 44

Rozmiar:
36, 38, 40, 42, 44

WKŁADKI SILIKONOWE MEDICAL INSOLES
Wkładki medyczne wykonane z hypoalergicznego silikonu. Bardzo dobrze dopasowują się do
kształtu stopy i palców. Zapewniają odpowiednie ułożenie i odciążenie stopy, a także absorbują
nacisk na piętę i śródstopie. Stosowane w schorzeniach stóp i kończyn dolnych. Występują
w różnych kształtach oraz różnym umiejscowieniem materiału amortyzującego.
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Akcesoria rehabilitacyjne

PODUSZKA DO WÓZKA

TORBA DO BALKONIKA

NASADKI NA KULE, LASKI I BALKONIKI

STOLIK DO WÓZKA
UCHWYT NA KULĘ
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Pasy stabilizujące i ochraniacze
MEDICARE SYSTEM
PASY NA NADGARSTEK

STMT 6512
rozm. M (dł. 117 cm, szer. 13 cm)

STMT 6513
rozm. L (dł. 128 cm, szer. 14 cm)

Pasy na nadgarstek lub na kostkę z metalową
sprzączką zapewniają bezpieczeństwo i komfort pacjentom a zarazem pozwalają opiekunom zaoszczędzić czas konieczny do unieruchomienia chorego. Pasy ochraniają przed
obrażeniami i skaleczeniami skóry unieruchamiając pacjenta i nie dopuszczając do powstania urazów. Wewnętrzna część wykonana jest
w 75% z poliestru oraz w 25% z wiskozy, a zewnętrzna z weluru zapinanego poprzez pas
z rzepem i metalową sprzączkę.

SVC 2500

SVC 2510

rozm. M

rozm. L

RĘKAWICE OCHRONNE
Rękawice ochronne pozwalają na zabezpieczenie kończyn górnych w obrębie dłoni poprzez
zamknięcie ich w specjalnej rękawicy wykonanej z miękkiego weluru oraz oddychającej siateczki.
Produkt jest w 100% hypoalergiczny. Zapewnia większą i skuteczniejszą ochronę poprzez nie
dopuszczenie do samookaleczeń pacjenta i powstania urazów.

PAS DO PRZENOSZENIA CHORYCH

SVC 2476 XL

Pas do przenoszenia chorych wykorzystywany jest jako element wspomagający terapeutów, pielęgniarki i opiekunów w opiece nad
pacjentem. Pas zapinany od przodu na klamrę
wykonany ze specjalnie wzmocnionej tkaniny
z możliwością regulacji długości zapięcia. Dzięki
mocnej tkaninie, precyzyjnemu obszyciu, wewnętrznemu materiałowi antypoślizgowemu
oraz zewnętrznym uchwytom pozwala na bezproblemowe przemieszczanie pacjenta w pozycji siedzącej, nie obciążając przy tym nadmiernie
kręgosłupa zarówno pacjenta, jak i opiekuna.
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Pasy stabilizujące i ochraniacze
MEDICARE SYSTEM

SALVAPAD
Produkty Salvapad zostały wykonane z oddychającej, syntetycznej tkaniny poliestrowej lub w 75%
z poliestru i 25% wiskozy zapewniając odciążenie, komfort oraz odpowiednie odprowadzenie wilgoci
ze skóry. Przeznaczone są do ograniczenia lub zniwelowania prawdopodobieństwa wystąpienia
uszkodzenia skóry (odleżyn) spowodowanego nadmiernym naciskiem części ciała na podłoże lub
o obrzeża łóżka. Stosowane są zarówno w profilaktyce, jak i terapii przeciwodleżynowej. Dzięki
wykorzystaniu sztucznej wełny i poliamidowego weluru produkty są trwałe i estetyczne, a zarazem
łatwe w czyszczeniu (pranie w temp. do 60oC).
SVP 2401

Ochraniacz na łokieć lub piętę

SVP 240

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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Pasy stabilizujące i ochraniacze
MEDICARE SYSTEM

SALVACLIP
Produkty Salvaclip zostały wykonane z wytrzymałej tkaniny bawełniano-poliestrowej
zapewniającej pewną oraz komfortową stabilizację. Przeznaczone są do stabilizacji biernej
pacjenta z trudnościami w utrzymaniu właściwej pozycji siedzącej. Zapewniają skuteczny
i wygodny sposób unieruchomienia pacjenta w wózku, na krześle lub w fotelu. Zapobiegają przed
zsunięciem się i niekontrolowanym upadkiem, a w konsekwencji urazem. Ich ergonomiczna
budowa i regulacja długości pozwala na dostosowanie dla różnych części ciała, dla każdego
pacjenta. Wykonane z tkaniny umożliwiającej pranie w temp. do 40oC.
SCP 4300M

Pas stabilizujący miednicę
(90-165 cm)

SCP 4250M

Kaftan unieruchamiający
5-punktowy (100-150 cm)

SCP 4300L

Pas stabilizujący miednicę
(115-200 cm)

SCP 4250L

Kaftan unieruchamiający
5-punktowy (120-175 cm)

SCP 4275M

Pas stabilizujący miednicę
z ujęciem krocza (100-165 cm)

SCP 4200M

Kaftan na rzep stabilizujący tułów
(100-150 cm)

SCP 4275L

Pas stabilizujący miednicę
z ujęciem krocza (120-175 cm)

SCP 4200L

Kaftan na rzep stabilizujący tułów
(120-175 cm)

SCP 4500

PAS trzymający brzuch (80-105 cm)
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Pasy stabilizujące i ochraniacze
MEDICARE SYSTEM

SALVAFIX
Produkty Salvafix zostały wykonane z wytrzymałego 100% poliestru odpornego na wszelkiego
rodzaju uszkodzenia w tym strzępienie. Przeznaczone są do bezpiecznego i efektywnego unieruchomienia pacjenta narażonego na samookaleczenie lub uszkodzenie ciała spowodowanego
urazem przez nadpobudliwość ruchową. System Salvafix składa się z pasów przeznaczonych do
unieruchamiania określonych części lub partii ciała zapianych przy pomocy kluczy magnetycznych. Elementy metalowe oczek regulacyjnych zostały zabezpieczone tak, aby nie ulegały korozji,
a materiał nadawał się do czyszczenia (prania) w temp. 90oC.
SVF 3150A Komplet ograniczający ruchy (rozm. M)
SVF 3152A Komplet ograniczający ruchy (rozm. L)
SVF 3250

Pas ograniczający ruchy na nadgarstki
z rzepem
(rozm. M dł. 15-20 cm, szer. 8 cm)

SVF 3252

Pas ograniczający ruchy na nadgarstki
z rzepem
(rozm. L dł. 20-25 cm, szer. 8 cm)

SVF 3350

Pas ograniczający ruchy na kostki
z rzepem
(rozm. M dł. 18-24 cm, szer. 8 cm)

Timago International Group, Polska

SVF 3352

Pas ograniczający ruchy na kostki
z rzepem

SVF 3000

Pas ograniczający ruchy na tułów
(rozm. L dł. 24-28 cm, szer. 8 cm)
(rozm. M dł. 68-108 cm, szer. 18 cm)

SVF 3002

Pas ograniczający ruchy na tułów
(rozm. L dł. 95-135 cm, szer. 18 cm)

SVF 3013

Pas ograniczający ruchy na tułów
(rozm. XL dł. 115-150 cm, szer. 18 cm)

SVF 3600

Pas ograniczający ruchy na udo
(rozm. uniwersalny dł. 32-62 cm, szer. 8 cm)
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Sprzęt medyczny

KOD PRODUKTU

32206, 32207, 32208

STETOSKOPY LEKARSKIE
Stetoskopy membranowe wykonane z nowoczesnych i trwałych materiałów. Cechują się wysoką
jakością akustyczną i czułością, a zarazem zapewniają wysoki komfort użytkowania.

MODEL

32206

32207

32208

Rodzaj

Trójkanałowy

Jednokanałowy

Dwukanałowy

Zastosowanie

Uniwersalny

Internistyczny

Pediatryczny

Głowica

Miedź

Aluminium

Aluminium

Membrana

PE

Przewód

Gumowy

Zestaw

W komplecie zestaw lejów
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Sprzęt medyczny

KOD PRODUKTU

7A‐23D

SSAK ELEKTRYCZNY PRZEJEZDNY
Ssak medyczny przejezdny służący do udrożnienia dróg oddechowych. Zaprojektowany z myślą
o bezpieczeństwie i niezawodności w celu wykorzystania w przychodniach, szpitalach i domach
opieki. Pompa próżniowa napędzana tłokiem zapewnia brak pary i wilgoci oraz zapobiega
gromadzeniu bakterii. Charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, wysokim ciśnieniem ujemnym,
wysokim bezpieczeństwem (brak możliwości wytworzenia ciśnienia dodatniego), łatwym
użytkowaniem poprzez przełącznik ręczny i nożny oraz precyzyjnym systemem kontroli próżni.

Cechy: zasilanie poprzez AC 220V 22V 50Hz, próżnia maks. ≥0,09 MPa,
maks. przepływ powietrza ≥20 L/min, poziom hałasu ≤65 dB, pojemność butli 2500 ml/PC x 2pcs,
pobór mocy 180 VA, waga netto 15,5 kg, wymiary 360 x 320 x 480 mm.
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Sprzęt medyczny

KOD PRODUKTU

7E‐A

SSAK ELEKTRYCZNY PRZENOŚNY
Ssak medyczny przenośny służący do udrożnienia zablokowanych dróg oddechowych. Pompa
próżniowa napędzana tłokiem eliminuje wytwarzanie oparów oraz konieczność lubrykacji, co
zabezpiecza przed zakażeniem bakteryjnym. Wykorzystywany do odsysania flegmy oraz ropy
i krwi podczas leczenia klinicznego. Charakteryzuje się ograniczonym poziomem hałasu, płynną
regulacją ciśnienia ujemnego, niską wagą, małymi wymiarami i łatwością użycia. Wykonany
z plastikowej obudowy oraz wyposażony w wbudowany zbiornik płynu oraz miernik próżniowy.

Cechy: zasilanie poprzez AC 220 V 22 V 50 Hz, próżnia maks. ≥0,075 MPa,
maks. przepływ powietrza ≥18 L/min, poziom hałasu ≤65 dB, pojemność butli 1000 ml/PC,
pobór mocy 90 VA, waga netto 4,4 kg, wymiary 280 x 196 x 285 mm.
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Sprzęt medyczny

KOD PRODUKTU

7E‐D

SSAK ELEKTRYCZNY PRZENOŚNY
Ssak medyczny przenośny służący do udrożnienia zablokowanych dróg oddechowych. Pompa
próżniowa napędzana tłokiem eliminuje wytwarzanie oparów oraz konieczność lubrykacji, co
zabezpiecza przed zakażeniem bakteryjnym. System próżniowy można dowolnie dostosować
do trybu użytkownika. Wykonany z plastikowej obudowy co zapewnia najwyższą odporność na
korozję oraz ułatwia konserwację. Zasilany poprzez: AC, DC, baterię wewnętrzną. Doładowanie
prądem stałym, poprzez ładowarkę niskoprądową.

Cechy: Próżnia maks. ≥0,075 MPa, zmienny zakres próżni 0,02 MPa – próżnia maks.,
maks. przepływ powietrza ≥15 L/min, poziom hałasu ≤65 dB, pojemność butli 1000 ml/PC,
pobór mocy 44 VA, waga netto 6,5 kg, wymiary 280 x 196 x 285 mm.
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Sprzęt medyczny

KOD PRODUKTU

7A‐23B

SSAK ELEKTRYCZNY PRZEJEZDNY
Ssak medyczny przejezdny służący do udrożnienia dróg oddechowych. Zaprojektowany z myślą
o bezpieczeństwie i niezawodności w celu wykorzystania w przychodniach, szpitalach i domach
opieki. Pompa próżniowa napędzana tłokiem zapewnia brak pary i wilgoci oraz zapobiega
gromadzeniu bakterii. Charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, wysokim ciśnieniem ujemnym,
wysokim bezpieczeństwem (brak możliwości wytworzenia ciśnienia dodatniego), łatwym
użytkowaniem poprzez przełącznik ręczny i nożny oraz precyzyjnym systemem kontroli próżni.

Cechy: zasilanie poprzez AC 220 V 22 V 50 Hz, próżnia maks. ≥0,09 MPa,
maks. przepływ powietrza ≥20 L/min, poziom hałasu ≤65 dB, pojemność butli 2500 ml/PC x 2pcs,
pobór mocy 180 VA, waga netto 19,5 kg, wymiary 350 x 305 x 795 mm.
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Sprzęt medyczny

KOD PRODUKTU

402AI

NEBULIZATOR ULTRADŹWIĘKOWY
Nebulizator ultradźwiękowy stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego. Służy do wytwarzania i rozbijania cząsteczek leczniczej cieczy, które dostarczane są do dróg oddechowych
pacjenta. Stosowany na oddziałach szpitalnych, w ośrodkach zdrowia, sanatoriach oraz domach
opieki. Nebulizator posiada wizualny i dźwiękowy alarm poziomu wody. Wykonany z wysokiej
jakości materiałów.

Cechy:
y zasilanie poprzez AC 220V, pobór mocy 50 VA, częstotliwość
iw
wość 11,77 MHz
MHz,
wydajność ≥33 ml/min,
/
, wielkość cząsteczek śr. 2,341
341 μm, m
maks. czas pracyy 6
60 min.
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Sprzęt medyczny

KOD PRODUKTU

403A

NEBULIZATOR KOMPRESYJNY
Inhalator tłokowy stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego. Służy do pneumatycznego
rozpylania cząsteczek leczniczej cieczy, które dostarczane są do dróg oddechowych pacjenta.
Stosowany w ośrodkach zdrowia oraz warunkach domowych. Cechuje się niewielkimi wymiarami,
cichą, wydają pracą oraz brakiem konieczności lubrykacji.

Cechy: zasilanie poprzez AC 220 V 50 Hz, poziom hałasu ≤65 dB, wydajność ≥0,1 ml/min,
wielkość cząsteczek śr. 2,160 μm, przepływ ≥10 l/min, maks. ciśnienie ujemne ≥0,15 MPa,
waga netto 2,9 kg, wymiary 340 x 185 x 120 mm.
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Sprzęt medyczny

KOD PRODUKTU

403B

NEBULIZATOR KOMPRESYJNY 403B
Inhalator tłokowy stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego. Służy do pneumatycznego
rozpylania cząsteczek leczniczej cieczy, które dostarczane są do dróg oddechowych pacjenta.
Stosowany w ośrodkach zdrowia oraz warunkach domowych. Cechuje się niewielkimi wymiarami,
cichą, wydają pracą oraz brakiem konieczności lubrykacji.

Cechy: zasilanie poprzez AC 220V 50Hz, poziom hałasu ≤65 dB, wydajność ≥0,1ml/min,
wielkość cząsteczek śr. 2,160 μm, przepływ ≥10 l/min, maks. ciśnienie ujemne ≥0,15 MPa,
waga netto 2,3kg, wymiary 240 x 160 x 105 mm.
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Sprzęt medyczny

KOD PRODUKTU

7F‐5 / 7F‐8 / 7F‐10

KONCENTRATOR TLENU
Koncentrator tlenu wykonany z wysokiej jakości materiałów zapewniających bezpieczną
i niezawodną pracę urządzenia. Cechuje się: wysokim stężeniem tlenu, systemem alarmującym
o odcięciu dopływu prądu oraz zbyt wysokim lub niskim ciśnieniu, zabezpieczeniem działania
kompresora, niewielkimi rozmiarami oraz wagą, a także niskim zużyciem energii. Zapewnia
wysokie skoncentrowanie tlenu dla terapii w warunkach domowych.

MODEL

7F-5

7F-8

7F-10

Strumień wyjściowy

1-5 l/min

1-8 /min

1-10 l/min

Stężenie tlenu

93 % +/- 3 %

93 % +/- 3 %

95,5 % ~ 87 %

Ciśnienie wyjściowe

45 kPa +/- 4,5 kPa

45 kPa +/- 4,5 kPa

62 kPa +/- 4,5 kPa

≤500 VA

≤500 VA

Poziom hałasu
Pobór mocy

≤60dB

Czas pracy
Waga

≤850 VA

do 30 minut
27 kg

Wymiary

28,5 kg
44,5x37,2x68cm
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Sprzęt medyczny

KOD PRODUKTU

8F‐3A

KONCENTRATOR TLENU
Koncentrator tlenu wykonany z wysokiej jakości materiałów zapewniających bezpieczną
i niezawodną pracę urządzenia. Cechuje się: wysokim skoncentrowaniem tlenu, systemem
czterech funkcji alarmowych informujących o: niskiej koncentracji tlenu, nieprawidłowemu
rozprowadzaniu ciśnienia, awarii kompresora, niskim poziomie przepływu, opływowymi
kształtami, dużym ekranem LCD, zabezpieczeniami gwarantującymi bezpieczeństwo działania
kompresora i koncentratora, a także niskim zużyciem energii. Zapewnia wysokie stężenie tlenu
dla terapii w warunkach domowych.

Parametry: strumień wyjściowy 0,5-3 l/min, stężenie tlenu 93% +/-3%,
ciśnienie wyjściowe 20-50 kPa, poziom hałasu ≤55 dB, pobór mocy 320 VA,
czas pracy do 30 minut, waga 25 kg, wymiary: 71,2 x 28,5 x 54,5 cm.
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Kołnierze ortopedyczne

KOD PRODUKTU

TGO‐C KS 101

ROZMIAR

OBWÓD SZYI [cm]

S

30-35

M

36-41

L

42-47

XL

48-53
WYSOKOŚCI [cm]
7,5
8,5
10

KOŁNIERZ MIĘKKI TYPU SCHANTZA
Jednoczęściowy miękki kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki wyprofilowanej anatomicznie
obszytej bawełną. Zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa. Lekki i komfortowy
w użytkowaniu. Przepuszczalny dla promieni RTG. Wykonany z materiałów przyjaznych dla skóry
pacjenta. Dostępny w różnych wysokościach i obwodach dla indywidualnego dostosowania.

Możliwe zastosowanie: zwyrodnienie szyjnego odcinka kręgosłupa, ostry i chroniczny syndrom
bolesności szyi, dystorsja kręgów szyjnych, zawroty głowy, migrena, leczenie uzupełniające
w urazach żuchwy, choroby reumatyczne kręgów szyjnych.
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Kołnierze ortopedyczne

KOD PRODUKTU

TGO‐C KF 106

ROZMIAR
S
M
L
XL

OBWÓD SZYI [cm]
30-35
36-41
42-47
48-53

KOŁNIERZ PÓŁSZTYWNY TYPU FLORIDA
Jednoczęściowy półtwardy kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki wyprofilowanej
anatomicznie obszytej bawełną oraz dodatkowego usztywnienia z PCV. Zapięcie i regulacja
obwodu przy pomocy rzepa. Komfortowy w użytkowaniu. Przepuszczalny dla promieni RTG.
Wykonany z materiałów przyjaznych dla skóry pacjenta. Dostępny w różnych wysokościach
i obwodach dla indywidualnego dostosowania.

Możliwe zastosowanie: zwyrodnienie szyjnego odcinka kręgosłupa, ostry i chroniczny syndrom
bolesności szyi, dystorsja kręgów szyjnych, uszkodzenia krążka międzykręgowego, stłuczenia,
choroby reumatyczne kręgów szyjnych, konieczność usztywnienia pooperacyjnego.
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Kołnierze ortopedyczne

KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU

ROZMIAR
S
M
L
XL

TGO‐C KPH 103

TGO‐C KPH‐O 103

OBWÓD SZYI [cm]
26-33
33-40
40-48
> 48

KOŁNIERZ STABILIZUJĄCY TYPU PHILADELPHIA
KOŁNIERZ STABILIZUJĄCY Z OTWOREM TRACHEOSTOMIJNYM
Dwuczęściowy kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki polietylenowej wyprofilowanej
anatomicznie z wzmocnieniami wykonanymi z PCV. Wyposażony w otwory zapewniające
swobodny dostęp powietrza. Przepuszczalny dla promieni RTG. Zapinany i regulowany przy
pomocy dwóch taśm z mocnym rzepem. Poprzez wykorzystanie wysokiej jakości materiałów
jest trwały, a zarazem komfortowy w użytkowaniu. Zalecany do stosowania pooperacyjnego lub
w czasie transportu pacjenta.

Możliwe zastosowanie: konieczność stabilizacji i odciążenia szyjnego odcinka kręgosłupa, zespoły
bólowe odcinka szyjnego, artrozy, doleczania złamań i skręceń, zespoły korzeniowe odcinka
szyjnego, niestabilność względna, stany pooperacyjne i pourazowe. Dostępny w dwóch wersjach:
z otworem tracheostomijnym (na zdjęciu) oraz bez otworu.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie obojczyka

KOD PRODUKTU

TGO‐C SO 201

ROZMIAR OBWÓD RAMION [cm]
S
70-80
M
80-90
L
90-100
XL
100-110
XXL
110-120

STABILIZATOR OBOJCZYKA TYPU ÓSEMKA
Stabilizator obojczyka wykonany z mocnej tkaniny piankowej obszytej materiałem. Regulowany
bezstopniowo za pomocą dwóch krzyżujących się pasów zapinanych na rzep. Stabilizator
powoduje unieruchomienie obojczyka i cofnięcie barków do pozycji neutralnej. Wyprofilowany
w części pachowej dla podwyższenia komfortu użytkowania.

Możliwe zastosowanie: zwichnięcia barkowo-obojczykowe, unieruchomienie złamania obojczyka.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie obręczy
barkowej
KOD PRODUKTU

ROZMIAR
S
M
L
XL

TGO‐C OB 301

OBWÓD TUŁOWIA
Z RAMIENIEM [cm]
100
125
135
145

DŁUGOŚĆ PRZEDRAMIENIA [cm]
S
33-38
M
38-43
L
43-48
XL
48-53

ORTEZA NA BARK I RAMIĘ TYPU TEMBLAK
Orteza stawu barkowego wykonana z lekkiej, przewiewnej tkaniny piankowej obszytej dodatkowym
materiałem. Składa się z temblaka zawieszonego na taśmie regulowanej przy pomocy rzepa oraz
poprzecznego pasa stabilizującego i pozycjonującego ramię przy tułowiu. Wykorzystanie temblaka
umożliwia ochronę struktur tkankowych w obrębie stawu łokciowego. Orteza minimalizuje okres
stosowania opatrunku gipsowego po przebytych urazach.

Możliwe zastosowanie: urazy mechaniczne stawu ramiennego, uszkodzenie przyczepów mięśni
w obrębie obręczy barkowej i stawu łokciowego, złamanie kości ramienia i przedramienia,
w okresie pooperacyjnym po zabiegach w obrębie barku i stawu łokciowego.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie obręczy
barkowej
KOD PRODUKTU

TGO‐C OB 302

S
M
L

OBWÓD TUŁOWIA
Z RAMIENIEM [cm]
100
125
135

XL

145

ROZMIAR

DŁUGOŚĆ PRZEDRAMIENIA [cm]
S
33-38
M
38-43
L
43-48
XL
48-53

ORTEZA NA BARK I RAMIĘ
Orteza stawu barkowego wykonana z lekkiej, przewiewnej tkaniny piankowej obszytej
dodatkowym materiałem. Składa się z zawieszki zamocowanej na szelkach posiadających
możliwość regulacji długości oraz poprzecznego pasa stabilizującego ramię przy tułowiu.
Wykorzystanie zawieszki oraz skrzyżowanych szelek pozwala na bardzo dobrą stabilizację oraz
indywidualne dostosowanie do pacjenta. Orteza została wykonana z wykorzystaniem materiałów
zapewniających wysoki komfort użytkowania.

Możliwe zastosowanie: urazy mechaniczne stawu ramiennego, uszkodzenie przyczepów mięśni
w obrębie obręczy barkowej i stawu łokciowego, złamanie kości ramienia i przedramienia,
w okresie pooperacyjnym po zabiegach w obrębie barku i stawu łokciowego.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie obręczy
barkowej
KOD PRODUKTU

ROZMIAR
S
M
L
XL

TGO‐C OB 304

OBWÓD TUŁOWIA
Z RAMIENIEM [cm]
60-75
76-91
92-107
>107

TEMBLAK KOŃCZYNY GÓRNEJ
Temblak kończyny górnej wykonany z przewiewnego materiału wyposażony w pas piersiowy
regulowany za pomocą rzepa. Pas posiada miękką poduszkę zabezpieczającą szyję przed
otarciami i nadmiernym uciskiem.

Możliwe zastosowanie: podtrzymywanie i odciążenie kończyny w czasie noszenia opatrunku
gipsowego, podtrzymywanie kończyny w urazach obejmujących kości przedramienia, stawu
łokciowego oraz ramienia, w czasie procesu rehabilitacyjnego.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie obręczy
barkowej
KOD PRODUKTU

TGO‐C OB 305

ROZMIAR OBWÓD TUŁOWIA [cm]
S
<70
M
70-80
L
80-90
XL
90-120
XXL
>120

KAMIZELKA NA BARK I RAMIĘ
Kamizelka ortopedyczna wykonana z przewiewnej tkaniny piankowej z perforacją. Składa się
z materiału wyprofilowanego anatomicznie oraz systemu rzepów pozwalających na obustronne
(prawe/lewe) zastosowanie, oznaczonych kolorystycznie. Kamizelka stabilizuje staw barkowy,
ramienny oraz łokciowy w pozycji odciążeniowej, a przy tym pozwala na zminimalizowanie
okresu pourazowego lub pooperacyjnego. Wykonana z materiałów trwałych, nierozciągliwych,
a zarazem przewiewnych i zapewniających wysoki komfort stosowania.

Możliwe zastosowanie: skręcenia i zwichnięcia w obrębie stawu barkowo-obojczykowego,
ramiennego, łokciowego, mostkowo-obojczykowego, złamanie obojczyka, kości ramiennej
lub łopatki, w zespołach bólowych w okresie ostrym i przewlekłym, w zwyrodnieniach
wymagających unieruchomienia i odciążenia kończyny, w leczeniu zachowawczym, a także
w okresie pooperacyjnym.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie obręczy
barkowej
KOD PRODUKTU

ROZMIAR
S
M
L
XL

TGO‐C OB 306

OBWÓD TUŁOWIA
Z RAMIENIEM [cm]
100
125
135
145

DŁUGOŚĆ PRZEDRAMIENIA [cm]
S
33-38
M
38-43
L
43-48
XL
48-53

APARAT ODWODZĄCY KOŃCZYNY GÓRNEJ
Aparat odwodzący kończyny górnej składa się z temblaka ortopedycznego zawieszonego na
taśmie regulowanej przy pomocy rzepa, wyprofilowanej poduszki odwodzącej zamocowanej na
poprzecznym pasie obwodowym oraz systemu klipsów i rzepów służących do indywidualnego
dostosowania. Aparat stosuje się w celu odciążenia i stabilizacji stawu ramiennego w pozycji
odwiedzenia w płaszczyźnie czołowej oraz ustawienia kości przedramienia w pozycji pośredniej.

Możliwe zastosowanie: zwichnięcia i podwichnięcia stawu ramiennego, uszkodzenia splotu
ramiennego, zespoły bólowe w okresie ostrym i przewlekłym, złamania głowy i szyjki kości
ramiennej, stany zapalne kaletek stawowych, uszkodzenia przyczepów mięśni, m.in. stożka
rotatorów, w leczeniu zachowawczym, a także w okresie pooperacyjnym.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie stawu
nadgarstkowego
KOD PRODUKTU

TGO‐C SN 402

ROZMIAR
S
M
L
XL
XXL

OBWÓD
NADGARSTKA [cm]
15-17
17-19
19-21
21-23
23-25

STABILIZATOR STAWU NADGARSTKOWEGO
Stabilizator stawu nadgarstkowego wykonany z przewiewnego materiału z perforacją
oraz zintegrowanej w ortezie lekkiej, aluminiowej szyny wzmacniającej i stabilizującej staw
nadgarstkowy od strony dłoniowej. Wykorzystanie obwodowych taśm dociągowych zapewnia
ścisłe przyleganie stabilizatora oraz pewne unieruchomienie. Stabilizator wykorzystywany
w celach obniżenia obciążenia na kości nadgarstka, torebki stawowej oraz ścięgien.

Możliwe zastosowanie: zapalenie pochewki ścięgna, syndrom kanału nadgarstka, zwyrodnienie
stawu nadgarstkowego, skręcenia i zwichnięcia, artropatia przeciążeniowa, w leczeniu
zachowawczym oraz po zdjęciu opatrunku gipsowego.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie stawu
nadgarstkowego
KOD PRODUKTU

ROZMIAR
S
M
L
XL
XXL

TGO‐C SN‐K 403

OBWÓD
NADGARSTKA [cm]
15-17
17-19
19-21
21-23
23-25

STABILIZATOR STAWU NADGARSTKOWEGO Z UJĘCIEM KCIUKA
Stabilizator stawu nadgarstkowego z ujęciem kciuka wykonany z przewiewnego materiału
z perforacją oraz zintegrowanych w ortezie aluminiowych szyn stabilizujących staw
nadgarstkowy od strony dłoniowej oraz kciuk od strony bocznej. Wykorzystanie obwodowych
taśm dociągowych zapewnia ścisłe przyleganie stabilizatora oraz pewne unieruchomienie.
Stabilizator wykorzystywany w celach obniżenia obciążenia na kości nadgarstka, torebki
stawowej oraz ścięgien, a także przy urazach kciuka.

Możliwe zastosowanie: syndrom kanału nadgarstka, zwyrodnienie stawu nadgarstkowego,
złamania kości nadgarstka i kciuka, opadanie porażenne ręki, skręcenia i zwichnięcia, po zdjęciu
opatrunku gipsowego, w leczeniu zachowawczym oraz po zabiegach operacyjnych.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie stawu
kolanowego
KOD PRODUKTU

TGO‐C SR 501

ROZMIAR
S
M
L
XL
XXL

OBWÓD RZEPKI cm
34-36
36-38
38-41
41-44
44-47

ORTEZA STABILIZUJĄCA RZEPKĘ
Orteza stabilizująca rzepkę wykonana została z elastycznego materiału posiadającego bardzo
dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzania wilgoci. Posiada
otwór w centralnej części z piankowym pierścieniem pozycjonującym ortezę i odciążającym
rzepkę. Wyposażony dodatkowo w boczne spiralne stalki zapewniające pewne i stabilne
prowadzenie stawu w czasie jego zginania i prostowania. Anatomiczny kształt ortezy zapewnia
jej bardzo dobre przyleganie. Wykorzystywana w celu usprawnienia czynności chodu w urazach
rzepki i w przypadku niestabilności stawu kolanowego.

Możliwe zastosowanie: chorobowe zmiany rzepki, reumatyczne stany zapalne stawu
kolanowego, pierwotny syndrom wierzchołka rzepki, zwichnięcie rzepki, lekkie niewydolności
więzadeł, profilaktyka przeciążeń i urazów, choroby reumatyczne.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie stawu
kolanowego
KOD PRODUKTU

ROZMIAR
S
M
L
XL
XXL

TGO‐C SK‐Z 502

OBWÓD RZEPKI cm
34-36
36-38
38-41
41-44
44-47

STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z SZYNAMI ZAMKNIĘTY
Stabilizator stawu kolanowego z szynami zamknięty wykonany został z elastycznego materiału
posiadającego bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzania
wilgoci. Posiada otwór w części centralnej z piankowym pierścieniem pozycjonującym ortezę
i odciążającym rzepkę. Zastosowanie lekkich, obocznych, policentrycznych szyn stabilizujących
pozwala na zabezpieczenie niestabilności stawu kolanowego w kierunkach bocznym i przyśrodkowym.
Stabilizator posiada w komplecie kliny blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz wyproście.
Zastosowanie dodatkowych pasów obwodowych zwiększa stabilność oraz utrzymuje właściwe
położenie. Stabilizator wpływa na utrzymywanie stabilnej temperatury nie powodując przegrzewania.
Posiada anatomiczny kształt oraz wyprofilowanie w okolicy dołu podkolanowego.
Możliwe zastosowanie: naciągnięcia i naderwania w obrębie więzadeł, niestabilność stawu kolanowego,
choroba zwyrodnieniowa, przeciążenia stawu, w leczeniu zachowawczym oraz po unieruchomieniach
w procesie rehabilitacyjnym.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie stawu
kolanowego
KOD PRODUKTU

TGO‐C SK‐O 504

ROZMIAR
S
M
L
XL
XXL

OBWÓD RZEPKI [cm]
34-36
36-38
38-41
41-44
44-47

STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z SZYNAMI OTWARTY
Stabilizator stawu kolanowego z szynami otwarty wykonany został z elastycznego materiału
posiadającego bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzania
wilgoci. Występuje w wersji otwartej, w której jego dolna i górna część zapinane i regulowane są przy
pomocy rzepów. Dzięki temu jest łatwy w zakładaniu szczególnie dla osób o ograniczonej sprawności
lub osób starszych. Zastosowanie lekkich, obocznych, policentrycznych szyn stabilizujących pozwala
na zabezpieczenie niestabilności stawu kolanowego w kierunkach bocznym i przyśrodkowym.
Stabilizator posiada w komplecie kliny blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz wyproście.
Zastosowanie dodatkowych pasów obwodowych zwiększa stabilność oraz utrzymuje właściwe
położenie. Stabilizator wpływa na utrzymywanie stabilnej temperatury nie powodując przegrzewania.
Posiada anatomiczny kształt oraz wyprofilowanie w okolicy dołu podkolanowego.
Możliwe zastosowanie: naciągnięcia i naderwania w obrębie więzadeł, niestabilność stawu
kolanowego, choroba zwyrodnieniowa, przeciążenia stawu, w leczeniu zachowawczym oraz po
unieruchomieniach w procesie rehabilitacyjnym.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie stawu
kolanowego
KOD PRODUKTU

ROZMIAR
S
M
L
XL

TGO‐C OGU 505

DŁUGOŚĆ [cm]
45
55
60
65

ORTEZA STABILIZUJĄCA GOLEŃ UDO
Orteza stabilizująca goleń-udo wykonana z lekkiej tkaniny piankowej obszytej z zewnątrz
dodatkowym materiałem, a wewnątrz – frotte. Składa się z trzech częci materiału oraz
aluminiowych szyn zapewniających unieruchomienie kończyny w kierunkach bocznym,
przyśrodkowym oraz przednio-tylnym. Orteza posiada system pasów z rzepami pozwalających
na płynne, bezstopniowe dostosowanie obwodu. Wykorzystywana w celu stabilizacji stawu
kolanowego w wyproście w procesie rehabilitacji pourazowej oraz po zabiegach operacyjnych,
a także w przypadku reedukacji chodu u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi
przebiegającymi z niedowładem kończyn dolnych.

Możliwe zastosowanie: zwichnięcia i skręcenia stawu kolanowego, uszkodzenie aparatu
więzadłowego, hipermobilność stawu kolanowego, unieruchomienie po złamaniach, zespoły
bólowe w okresie ostrym i przewlekłym, jako unieruchomienie pooperacyjne.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie stawu
kolanowego
KOD PRODUKTU

TGO‐C SK‐ZD 506

ROZMIAR
S
M
L
XL
XXL

OBWÓD RZEPKI [cm]
34-36
36-38
38-41
41-44
44-47

DŁUGI STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z SZYNAMI ZAMKNIĘTY
Długi stabilizator stawu kolanowego z szynami zamknięty wykonany został z elastycznego materiału
posiadającego bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzania
wilgoci. Posiada otwór w części centralnej z piankowym pierścieniem pozycjonującym ortezę
i odciążającym rzepkę. Zastosowanie lekkich, obocznych, szyn stabilizujących pozwala na
zabezpieczenie niestabilności stawu kolanowego w kierunkach bocznym i przyśrodkowym.
Stabilizator posiada w komplecie kliny blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz wyproście.
Zastosowanie dodatkowych pasów obwodowych zwiększa stabilność oraz utrzymuje właściwe
położenie. Posiada anatomiczny kształt oraz wyprofilowanie w okolicy dołu podkolanowego.
Poprzez wydłużenie części udowej i goleniowej znajduje zastosowanie u pacjentów o wysokim
wzroście oraz w przypadkach, kiedy należy zastosować silniejszą stabilizację.
Możliwe zastosowanie: naciągnięcia i naderwania w obrębie więzadeł, niestabilność stawu
kolanowego, choroba zwyrodnieniowa, przeciążenia stawu, w leczeniu zachowawczym oraz po
unieruchomieniach w procesie rehabilitacyjnym.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie stawu
kolanowego
KOD PRODUKTU

ROZMIAR
S
M
L
XL
XXL

TGO‐C SK‐OD 508

OBWÓD RZEPKI [cm]
34-36
36-38
38-41
41-44
44-47

DŁUGI STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z SZYNAMI OTWARTY
Długi stabilizator stawu kolanowego z szynami otwarty wykonany został z elastycznego materiału
posiadającego bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzania wilgoci. Występuje w wersji otwartej, w której jego dolna i górna część zapinane i regulowane
są przy pomocy rzepów. Dzięki temu jest łatwy w zakładaniu szczególnie dla osób o ograniczonej
sprawności lub osób starszych. Zastosowanie lekkich, obocznych, policentrycznych szyn stabilizujących pozwala na zabezpieczenie niestabilności stawu kolanowego w kierunkach bocznym i przyśrodkowym. Stabilizator posiada w komplecie kliny blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz
wyproście. Zastosowanie dodatkowych pasów obwodowych zwiększa stabilność oraz utrzymuje
właściwe położenie. Posiada anatomiczny kształt oraz wyprofilowanie w okolicy dołu podkolanowego. Poprzez wydłużenie części udowej i goleniowej znajduje zastosowanie u pacjentów o wysokim wzroście oraz w przypadkach, kiedy należy zastosować silniejszą stabilizację.
Możliwe zastosowanie: naciągnięcia i naderwania w obrębie więzadeł, niestabilność stawu
kolanowego, choroba zwyrodnieniowa, przeciążenia stawu, w leczeniu zachowawczym oraz po
unieruchomieniach w procesie rehabilitacyjnym.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie stawu
kolanowego
KOD PRODUKTU

TGO‐E AP SK‐O 514
ROZMIAR: uniwersalny
DŁUGOŚĆ: 50-63 cm

APARAT SZYNOWO‐OPASKOWY NA GOLEŃ I UDO
Aparat szynowo-opaskowy składa się z dwóch aluminiowych szyn regulowanych na długość,
zegara typu ROM z blokowanym systemem zębatkowym oraz czterech pasów obwodowych
regulowanych przy pomocy rzepów. Skokowa regulacja długości szyn pozwala na jego
wydłużenie bądź skrócenie w zakresie od 50-63 cm. Wykorzystanie zegara typu ROM umożliwia
regulację kątową w zakresach: zgięcie 0o-120o, wyprost 0o-60o oraz blokadę statyczną 0o, 15o,
30o, 45o. Aparat szynowo-opaskowy wykorzystywany jest w procesie rehabilitacji pourazowej
i pooperacyjnej w celu ograniczenia zakresu ruchomości w stawie kolanowym.

Możliwe zastosowanie: niestabilność stawu kolanowego, choroba zwyrodnieniowa, skręcenia
i zwichnięcia stawu, uszkodzenia więzadeł LCL, MCL, ACL, a także w leczeniu zachowawczym i po
zabiegach operacyjnych.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie stawu
kolanowego
TGO‐E AP SK‐O 509
ROZMIAR: uniwersalny
DŁUGOŚĆ: 47-68 cm

APARAT SZYNOWO‐OPASKOWY NA GOLEŃ I UDO
Aparat szynowo-opaskowy składa się z dwóch aluminiowych szyn regulowanych na
długość, zegara typu ROM z blokowanym systemem zębatkowym oraz czterech pasów
obwodowych regulowanych przy pomocy systemu klipsów i rzepów. Skokowa regulacja
długości szyn pozwala na jego wydłużenie bądź skrócenie w zakresie od 47-68 cm.
Wykorzystanie zegara typu ROM umożliwia regulację kątową w zakresach; zgięcie
0o-120o , wyprost 0o-90o oraz blokadę statyczną pod dowolnym kątem z zakresu. Aparat szynowoopaskowy zapewnia stabilizację kolana i prowadzenie ruchów zgięcia i wyprostu ograniczając
ruchy boczne w niestabilnym stawie. Wykorzystywany w procesie rehabilitacji pourazowej.

Możliwe zastosowanie: niestabilność stawu kolanowego, choroba zwyrodnieniowa, skręcenia
i zwichnięcia stawu, uszkodzenia więzadeł LCL, MCL, ACL, a także w leczeniu zachowawczym i po
zabiegach operacyjnych.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie stawu
kolanowego
KOD PRODUKTU

TGO‐C AP 500
TYP: PRAWY / LEWY

ROZMIAR
S
M
L
XL
XXL

OBWÓD UDA [cm]
34-40
40-47
47-54
54-61
68-74

ORTEZA FUNKCJONALNA STAWU KOLANOWEGO ANATOMIC PRO
Orteza funkcjonalna stawu kolanowego składa się z ramy wykonanej ze stopu aluminium
z magnesium, systemu pasów mocujących z zapięciami szybkozłącznymi oraz precyzyjnych
zegarów policentrycznych wraz z klinami blokującymi zakres ruchu. Wykorzystanie klinów
umożliwia regulację kątową w zakresach: zgięcie 45o, 60o, 75o, 90o, wyprost 10o, 20o, 30o 40o, 50o
oraz stabilizację wyprostu 0o. Nowoczesne materiały oraz technologia produkcji przyczyniły się
do uzyskania bardzo lekkiej i ekstremalnie wytrzymałej ramy, precyzyjnych i płynnie działających
zegarów oraz podwyższyły znacząco komfort użytkowania. Orteza zapewnia stabilizację
kolana i prowadzenie ruchów zgięcia i wyprostu ograniczając ruchy boczne oraz przednio-tylne
w niestabilnym stawie. Wykorzystywana w sporcie oraz procesie rehabilitacji pourazowej.
Możliwe zastosowanie: stabilizacja stawu kolanowego po urazach więzadeł m.in. ACL, PCL, LCL,
urazy łąkotek, zwyrodnienia stawu kolanowego, urazy mechaniczne stawu o złożonym podłożu,
po rekonstrukcjach w obrębie więzadeł, w czasie rehabilitacji leczniczej oraz jako profilaktyka
nawracających przeciążeń i urazów.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie stawu
skokowego
KOD PRODUKTU

ROZMIAR
S
M
L
XL
XXL

TGO‐C STS 602

OBWÓD KOSTKI [cm]
24-26
26-28
28-31
31-34
34-37

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW SKOKOWY Z WZMOCNIENIAMI
Orteza stabilizująca staw skokowy z wzmocnieniami wykonana z elastycznego materiału
posiadającego bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza
i odprowadzania wilgoci. Zastosowanie lekkich, obocznych wzmocnień obejmujących kostki
pozwala na zabezpieczenie niestabilności stawu w kierunkach bocznym i przyśrodkowym,
a dodatkowe taśmy zabezpieczają przed przesunięciem i skręceniem kości skokowej. Orteza typu
otwartego pięta-palce zapewnia wysoki komfort użytkowania.

Możliwe zastosowanie: skręcenia lub zwichnięcia stawu skokowego, złamania, uszkodzenia
więzadeł stawu skokowego górnego i dolnego, zwyrodnienia stawu, zespoły bólowe w okresie
ostrym i przewlekłym, profilaktyka nawracających przeciążeń i urazów oraz w procesie
rehabilitacji po unieruchomieniu gipsowym.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie stawu
skokowego
KOD PRODUKTU

TGO‐C STS 603

ROZMIAR
S
M
L
XL
XXL

OBWÓD KOSTKI [cm]
24-26
26-28
28-31
31-34
34-37

TUTOR UNIERUCHAMIAJĄCY STAW SKOKOWY
Tutor unieruchamiający staw skokowy składa się ze sznurowanego buta wraz z usztywnieniami
bocznymi oraz systemu taśm zabezpieczających przed przesunięciem i skręceniem kości
skokowej. Zastosowanie stalek bocznych zabezpiecza niestabilność stawu w kierunkach
bocznym i przyśrodkowym. Tutor wykonany z materiału nieelastycznego pozwalającego na
optymalne unieruchomienie oraz przepuszczalnego dla powietrza, dzięki czemu zapewnia
wysoki komfort użytkowania. Wykorzystywany w celu mocnej stabilizacji w urazach w obrębie
stopy i stawu skokowego.

Możliwe zastosowanie: skręcenia lub zwichnięcia stawu skokowego, złamania, uszkodzenia
więzadeł stawu skokowego górnego i dolnego, zwyrodnienia stawu, zespoły bólowe w okresie
ostrym i przewlekłym, profilaktyka nawracających przeciążeń i urazów oraz w procesie
rehabilitacji po unieruchomieniu gipsowym.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie stawu
skokowego
KOD PRODUKTU

TGO‐C AP STS 605

TYP: PRAWY / LEWY
ROZMIAR
S
M
L
XL

ROZMIAR BUTA
35-37
37-39
39-41
41-44

APARAT NA OPADAJĄCĄ STOPĘ
Aparat na opadającą stopę składa się z łuski ortopedycznej wykonanej z wytrzymałego PCV
oraz opasek utrzymujących jej prawidłową pozycję. Anatomiczny kształt łuski pozwala na
dobre przyleganie i podtrzymanie, a dodatkowo nie powoduje ucisku w części wrażliwe stopy,
np. w okolicach kostek, czy ścięgna Achillesa. Aparat wykonany z lekkich i trwałych materiałów
o kształcie umożliwiającym zastosowanie w dowolnym obuwiu. Wykorzystywany w celu poprawy
wydolności chodu, jako zabezpieczenie przed opadaniem stopy u pacjentów z uszkodzeniami
nerwów obwodowych.

Możliwe zastosowanie: niedowład wiotki mięśnia strzałkowego przedniego, uszkodzenia nerwu
strzałkowego, inne schorzenia neurologiczne, zmiany zwyrodnieniowe stawu skokowego oraz
w procesie rehabilitacji leczniczej.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie stawu
skokowego
KOD PRODUKTU

TGO‐E BM‐C 609

ROZMIAR
S
M
L

ROZMIAR BUTA
35-39
40-44
44-46

BUT MARSZOWY
But marszowy (17’’) składa się z szyny (w kształcie buta) wykonanej z wytrzymałego i lekkiego PCV
oraz miękkiego materiału piankowego obszytego tkaniną CoolMAX stanowiącego wewnętrzną
wyściółkę. Tkanina ta poprzez swoją strukturę umożliwia stały dostęp powietrza do skóry pacjenta
oraz odprowadza nadmiar ciepła i wilgoci. Orteza wyposażona w system pasów obwodowych
w celu indywidualnego dopasowania siły stabilizacji oraz profilowaną podeszwę z materiałem
antypoślizgowym. Należy do wyrobów medycznych stosowanych w celu ustabilizowania stopy
i podudzia w położeniu pośrednim w stanach pourazowych w obrębie stawów skokowych.

Możliwe zastosowanie: skręcenia i zwichnięcia stawów skokowych, złamania i pęknięcie w obrębie
stopy i stawów skokowych, naciągnięcia i naderwania ścięgna Achillesa, w czasie leczenia
pooperacyjnego oraz jako alternatywa unieruchomienia gipsowego.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie stawu
skokowego
KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU

ROZMIAR
S
M
L

TGO‐E BM‐R 610

TGO‐E BM‐RP 611

ROZMIAR BUTA
35-39
40-44
44-46

ORTEZA STOPOWO‐GOLENIOWA Z REGULACJĄ KĄTOWĄ
ORTEZA STOPOWO‐GOLENIOWA Z REGULACJĄ KĄTOWĄ I STABILIZACJĄ
PNEUMATYCZNĄ
Orteza stopowo-goleniowa (17’’) składa się z buta wraz z dwoma szynami stabilizującymi oraz
wewnętrznej wyściółki materiałowej obszytej tkaniną typu CoolMAX umożliwiającą dostęp
powietrza do skóry pacjenta oraz odprowadzenie nadmiaru ciepła i wilgoci. Szyny wyposażone
zostały w zegary z blokowanym systemem zębatkowym umożliwiającym regulację kątową.
Orteza posiada system pasów obwodowych służących do jej ustabilizowania oraz profilowaną
podeszwę z materiałem antypoślizgowym. Należy do wyrobów medycznych stosowanych
w celu ustabilizowania stopy i podudzia w położeniu zgięcia podeszwowego lub skokowego
w stanach pourazowych w obrębie stopy i podudzia. Występuje w dwóch wersjach: z dodatkową
stabilizacją pneumatyczną (TGO-E BM-RP 611 – na zdjęciu) oraz bez (TGO-E BM-R 610).
Możliwe zastosowanie: skręcenia i zwichnięcia stawów skokowych, złamania i pęknięcie
w obrębie stopy i stawów skokowych, naciągnięcia i naderwania ścięgna Achillesa, w czasie
leczenia pooperacyjnego oraz jako alternatywa unieruchomienia gipsowego.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie tułowia

KOD PRODUKTU

TGO‐C SLK 701 / TGO‐R SLK 701
ROZMIAR
S
M
L
XL
XXL

OBWÓD PASA [cm]
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120

SZNURÓWKA LĘDŹWIOWO‐KRZYŻOWA
Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa wykonana z tkaniny kompresyjnej o wysokiej elastyczności.
Składa się z materiału elastycznego zapinanego z przodu na rzep, giętkich fiszbin (stalek)
odciążających i stabilizujących kręgosłup oraz skrzyżowanych pasów wzmacniających. Tkanina
kompresyjna poprzez swoją strukturę umożliwia bardzo dobre odprowadzenie nadmiaru
ciepła i wilgoci, a przy tym stały dostęp powietrza do skóry pacjenta. Wysokość ortezy 26 cm
odpowiednia dla stabilizacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Stosowana w zespołach bólowych
w celu miejscowej stabilizacji i odbarczenia.

Możliwe zastosowanie: dyskopatia, procesy zapalne stawów kręgosłupa, bóle zmęczeniowe
i przeciążeniowe, zmiany zwyrodnieniowe, zespoły neuropatyczne i korzeniowe, w celach
rehabilitacji pourazowej.

Timago International Group, Polska
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Zaopatrzenie tułowia

KOD PRODUKTU

ROZMIAR
S
M
L
XL
XXL
XXXL

TGO‐C SLK 702 / TGO‐R SLK 702

OBWÓD PASA [cm]
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120
120-135

SZNURÓWKA LĘDŹWIOWO‐KRZYŻOWA Z PASAMI DOCIĄGOWYMI
Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa z pasami dociągowymi wykonana z elastycznej tkaniny
kompresyjnej. Składa się z materiału zapinanego z przodu na rzep, giętkich fiszbin, aluminiowych
stalek odciążających i stabilizujących kręgosłup, a także systemu pasów dociągających
pozwalających na regulację siły stabilizacji. Tkanina kompresyjna poprzez swoją przestrzenną
strukturę pozwala na stały dostęp powietrza, a także odprowadzenie nadmiaru wilgoci. Jest
przy tym trwała i wygodna w codziennym użytkowaniu. Wysokość ortezy 26 cm odpowiednia
dla stabilizacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Stosowana w zespołach bólowych w celu
miejscowej stabilizacji i odbarczenia, a także wzmocnienia podczas wykonywania pionizacji
pacjenta z urazem ortopedycznym, bądź neurologicznym.
Możliwe zastosowanie: dyskopatia, procesy zapalne stawów kręgosłupa, bóle przeciążeniowe,
zmiany zwyrodnieniowe, zespoły neuropatyczne i korzeniowe, stany wzmożonego, bolesnego
napięcia mięśni grzbietu, w trakcie leczenia pooperacyjnego oraz w czasie rehabilitacji pourazowej.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie tułowia

KOD PRODUKTU

TGO‐C SLKP 703 / TGO‐R SLKP 703
ROZMIAR
S
M
L
XL
XXL
XXXL

OBWÓD PASA [cm]
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120
120-135

SZNURÓWKA PIERSIOWO‐LĘDŹWIOWO‐KRZYŻOWA
Z PASAMI DOCIĄGOWYMI
Sznurówka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa z pasami dociągowymi wykonana z elastycznej
tkaniny kompresyjnej. Składa się z materiału zapinanego z przodu na rzep, giętkich fiszbin,
aluminiowych stalek odciążających i stabilizujących kręgosłup, a także systemu pasów
dociągających pozwalających na regulację siły stabilizacji. Tkanina kompresyjna poprzez swoją
przestrzenną strukturę pozwala na stały dostęp powietrza, a także odprowadzenie nadmiaru
wilgoci. Jest przy tym trwała i wygodna w codziennym użytkowaniu. Wysokość ortezy 32 cm
odpowiednia dla stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Stosowana
w zespołach bólowych w celu miejscowej stabilizacji i odbarczenia, a także wzmocnienia podczas
wykonywania pionizacji pacjenta z urazem ortopedycznym, bądź neurologicznym.
Możliwe zastosowanie: dyskopatia, procesy zapalne stawów kręgosłupa, ZZSK, bóle przeciążeniowe,
zmiany zwyrodnieniowe, złamania patologicznych kręgów, zespoły neuropatyczne i korzeniowe,
stany wzmożonego, bolesnego napięcia mięśni grzbietu, w trakcie leczenia pooperacyjnego oraz w
czasie rehabilitacji pourazowej.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie tułowia

KOD PRODUKTU

TGO‐C GLK 706 / TGO‐R GLK 706

KOLOR: BIAŁY / CZARNY
ROZMIAR OBWÓD PASA [cm]
S
70-80
M
80-90
L
90-100
XL
100-110
XXL
110-120
XXXL
120-135

GORSET LĘDŹWIOWO‐KRZYŻOWY
Gorset lędźwiowo-krzyżowy wykonany z elastycznej tkaniny kompresyjnej. Składa się z pasa
zapinanego z przodu na rzep, elastycznych stalek odciążających i wzmacniających kręgosłup
oraz regulowanych pasów dociągających pozwalających na dostosowanie miejsca i siły
stabilizacji. Poprzez wykorzystanie tkaniny przestrzennej uzyskano bardzo dobrą stabilizację
wraz z trwałością i komfortem użytkowania. Wysokość odpowiednia dla stabilizacji odcinka
lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Stosowany w celu odbarczenia korzeni nerwowych,
stabilizacji kręgosłupa oraz zmniejszenia dolegliwości bólowych.

Możliwe zastosowanie: dyskopatia, procesy zapalne stawów kręgosłupa, bóle przeciążeniowe,
zmiany zwyrodnieniowe, zespoły neuropatyczne i korzeniowe, stany wzmożonego, bolesnego
napięcia mięśni grzbietu, w trakcie leczenia pooperacyjnego oraz w czasie rehabilitacji pourazowej.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie tułowia

KOD PRODUKTU

TGO‐C GLKP 707 / TGO‐R GLKP 707
KOLOR: BIAŁY / CZARNY
ROZMIAR
S
M
L
XL
XXL
XXXL

OBWÓD PASA [cm]
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120
120-135

GORSET PIERSIOWO‐LĘDŹWIOWO‐KRZYŻOWY
Gorset piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy wykonany z elastycznej tkaniny kompresyjnej. Składa
się z pasa zapinanego z przodu na rzep, elastycznych stalek stabilizujących kręgosłup oraz
pasów dociągających umożliwiających regulację siły stabilizacji. Poprzez wykorzystanie tkaniny
przestrzennej uzyskano bardzo dobrą stabilizację, dopasowanie anatomiczne oraz komfort
użytkowania. Wysokość odpowiednia dla stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego.
Stosowany w celu odbarczenia korzeni nerwowych, stabilizacji i zmniejszenia dolegliwości
bólowych.

Możliwe zastosowanie: dyskopatia, procesy zapalne stawów kręgosłupa, bóle przeciążeniowe,
zmiany zwyrodnieniowe, zespoły neuropatyczne i korzeniowe, stany wzmożonego, bolesnego
napięcia mięśni grzbietu, w trakcie leczenia pooperacyjnego oraz w czasie rehabilitacji pourazowej.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Zaopatrzenie tułowia

KOD PRODUKTU

ROZMIAR
S
M
L
XL
XXL
XXXL

TGO‐C SLK 708 / TGO‐R SLK 708

OBWÓD PASA [cm]
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120
120-135

SZNURÓWKA LĘDŹWIOWO‐KRZYŻOWA PRZEWIEWNA
Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa przewiewna wykonana z dwóch rodzajów tkanin:
kompresyjnej oraz przewiewnej. Składa się z materiału zapinanego i regulowanego na rzep,
giętkich fiszbin (stalek) odciążających i stabilizujących kręgosłup oraz pasów dociągających.
Poprzez wykorzystanie dwóch rodzajów tkanin uzyskano bardzo dobrą stabilizację przy
zmaksymalizowaniu dostępu powietrza do skóry pacjenta. Takie rozwiązanie znajduje
zastosowanie u pacjentów z wzmożoną potliwością lub w okresach, kiedy występuje wysoka
temperatura otoczenia. Wysokość odpowiednia dla stabilizacji odcinka lędźwiowo-krzyżowego.
Stosowana w celu stabilizacji kręgosłupa i odbarczenia korzeni nerwowych.

Możliwe zastosowanie: dyskopatia, procesy zapalne stawów kręgosłupa, bóle przeciążeniowe,
zmiany zwyrodnieniowe, zespoły neuropatyczne i korzeniowe, stany wzmożonego, bolesnego
napięcia mięśni grzbietu, w trakcie leczenia pooperacyjnego oraz w czasie rehabilitacji pourazowej.

Timago International Group, Polska
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Zaopatrzenie tułowia

KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU

TGO‐C WSLK 704 / TGO‐R WSLK 704

TGO‐C WSLK‐R 704 / TGO‐R WSLK‐R 704
ROZMIAR
S
M
L
XL
XXL
XXXL

OBWÓD PASA [cm]
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120
120-135

WYSOKA SZNURÓWKA PÓŁSZTYWNA Z PODPASZKAMI
WYSOKA SZNURÓWKA PÓŁSZTYWNA REGULOWANA Z PODPASZKAMI
Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami wykonana z elastycznej tkaniny kompresyjnej.
Składa się z materiału zapinanego z przodu na rzep, giętkich fiszbin (aluminiowych stalek)
odciążających kręgosłup, systemu pasów dociągających pozwalających na regulację siły
stabilizacji oraz pasów stabilizujących łopatki. Tkanina przestrzenna umożliwia dostęp powietrza
do skóry pacjenta, jest komfortowa i przyjazna w użytkowaniu. Wysokość odpowiednia dla
stabilizacji piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego odcinka kręgosłupa. Stosowana w zespołach
bólowych w celu stabilizacji i odbarczenia. Wykonana w wersji z regulowaną wysokością
(TGO-C/R WSLK-R 704) oraz bez regulacji (TGO-C/R WSLK 704).
Możliwe zastosowanie: ostre zespoły bólowe piersiowe oraz lędźwiowo-krzyżowe, dyskopatia
wielopoziomowa, osteoporoza, procesy zapalne w obrębie stawów kręgosłupa, ZZSK, zmiany
zwyrodnieniowe, niestabilność wielopoziomowa, kręgozmyk, złamania patologicznych kręgów,
zespoły korzeniowe i neuropatyczne, stany wzmożonego, bolesnego napięcia mięśni, w trakcie
leczenie pooperacyjnego oraz w czasie rehabilitacji pourazowej.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Opaski podtrzymujące
i stabilizujące
KOD PRODUKTU

TGO‐C SL 903

OPASKA NA ŁOKIEĆ TENISISTY
Opaska na łokieć tenisisty składa się z taśmy zapinanej
na rzep oraz silikonowej poduszki oddziałującej kontrolowanym uciskiem na przyczepy mięśniowe. Orteza
służy do zmniejszenie ryzyka przeciążenia i/lub naderwania przyczepów mięśni prostowników i zginaczy
przedramienia i ręki. Wypustki na poduszce silikonowej
wykonują mikro masaż podczas ruchów w stawie łokciowym, co dodatkowo zmniejsza dolegliwości bólowe.
Wykorzystywana w procesach leczniczych w celu odciążenia okolicy kłykci kości ramiennej.

Możliwe zastosowanie: naderwania i naciągnięcia
przyczepów proksymalnych mięśni przedramienia,
zespoły bólowe w okresie ostrym i przewlekłym, leczenie
zachowawcze oraz profilaktyka urazów sportowych.

KOD PRODUKTU

TGO‐C SR 516
OPASKA STABILIZUJĄCA RZEPKĘ
Opaska stabilizująca rzepkę składa się z wyprofilowanej
taśmy zapinanej na rzep oraz silikonowej poduszki oddziałującej kontrolowanym uciskiem na więzadło rzepki.
Orteza służy do odciążenia więzadła rzepki oraz zmniejszenia siły oddziaływania mięśnia czworogłowego uda na
przyczep piszczelowy. Wypustki na poduszce silikonowej
wykonują mikro masaż podczas ruchów w stawie kolanowym, co dodatkowo zmniejsza dolegliwości bólowe.

Możliwe zastosowanie: naderwania i naciągnięcia
przyczepu piszczelowego mięśnia czworogłowego uda,
chorobowe zmiany rzepki, złamania rzepki, w leczeniu
zachowawczym oraz profilaktyce przeciążeń i urazów.
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Opaski elastyczne
TGO‐C OSK 515

TGO‐C OSL 904

TGO‐C OSS 612

TGO‐C OL 802

TGO‐C OU 803

OPASKI ELASTYCZNE
Opaski elastyczne wykonane z ortopedycznej tkaniny kompresyjnej w systemie bezszwowym.
Wykorzystanie nowoczesnej, przestrzennej tkaniny pozwala na swobodny dostęp powietrza
do skóry pacjenta oraz odprowadzenie nadmiaru ciepła i wilgoci, przez co ogranicza rozwój
flory bakteryjnej. Anatomiczny kształt odpowiednio dopasowany do części ciała wpływa
na ukierunkowanie kompresji (ucisku) oraz precyzyjną stabilizację. Wykorzystywane w celu
stabilizacji stawów oraz łagodzenia dolegliwości bólowych w przeciążeniach mechanicznych
występujących, m.in. w sporcie.
Możliwe zastosowanie: zespoły bólowe stawów spowodowane przeciążeniami i mikrourazami,
niewielkie skręcenia i naciągnięcia więzadeł, w celu profilaktyki przeciążeń i urazów.
ROZMIAR [cm]
S
M
L
XL

TGO-C OSK 515
33-35
35-37
37-39
39-41

TGO-C OSL 904
23-25
25-27
27-29
29-31

Timago International Group, Polska

TGO-C OSS 612
21-23
23-25
25-27
27-29
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TGO-C OL 802
33-35,5
35,5-38
38-43
43-48
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TGO-C OU 803
40,5-46
46-51
51-56
56-63,5
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Medycyna ogólna

MEDYCYNA OGÓLNA

Medycyna ogólna

Medycyna ogólna
CEWNIK FOLEY DWUDROŻNY SILIKONOWANY
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonany z lateksu naturalnego, pokryty elastomerem silikonowym
• balon odporny na ciśnienie, łatwy do napełnienia i opróżnienia, odporny na rozrywanie
• sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku
• oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
• dostępne rozmiary: 6, 8, 10, 12, 14,16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
• pojemność balonu: 5-10cc lub 30-50cc

CEWNIK FOLEY 100% SILIKON
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonany w 100% z silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności
• przezroczysty, ułatwiający obserwację i kontrolę
• sterylny, do jednorazowego użytku
• miękki, symetryczny, jednolicie wypełniony balon zapewnia bezpieczne osadzenie cewnika
w pęcherzu moczowym
• gładka, dokładnie wyprofilowana powierzchnia zewnętrzna cewnika sprzyja ograniczeniu
urazów przy zakładaniu i wycofywaniu cewnika
• dostępne rozmiary: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
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Medycyna ogólna
CEWNIK NELATON
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonany z materiału, który przez odpowiedni stopień twardości jest odporny na załamania
i skręcanie się
• lekko zaokrąglona, zamknięta końcówka
• dwa boczne końcowe otwory o łagodnych krawędziach
• rozmiary oznaczone kolorami łączników
• dostępne rozmiary: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
• sterylny

CEWNIK DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonany z materiału odpornego na załamania i skręcanie się
• wyposażony w dwa boczne otwory końcowe o łagodnych krawędziach
• rozmiary oznaczone kolorami łączników
• dostępne rozmiary: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
• dostępne długości: 400 mm i 600 mm
• sterylny
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Medycyna ogólna

CEWNIK DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonany z medycznego PCV
• bardzo miękkie końcówki o gładkich zakończeniach
• do zakładania z tyłu głowy
• dwudrożny, różny rozstaw kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru
• uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu
• dostępne rozmiary: 2 m, 3 m, 5 m
• długość drenu: 1,4 m
• sterylny

DREN TLENOWY
WŁAŚCIWOŚCI
• dren wykonany jest z wysokiej jakości, przeźroczystego tworzywa
• wykonane z materiału odpornego na przetarcia i niekontrolowane skręcenia
• zakończony uniwersalnymi łącznikami „na wcisk”
• dostępne rozmiary: 2,1 m; 4,26 m; 7,62 m
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Medycyna ogólna
ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonany z medycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie się
• lekko zaokrąglona zamknięta końcówka
• dwa boczne otwory końcowe o łagodnych krawędziach
• rozmiary oznaczone kolorami łączników
• dostępne rozmiary: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
• dostępne długości: 800 mm , 1000 mm , 1250 mm , 1500 mm
• sterylny

ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY 100% SILIKON
WŁAŚCIWOŚCI
• zaprojektowane dla odżywiania suplementarnego
żołądka
• wykonany w 100% z silikonu medycznego
• odpowiednia miękkość i elastyczność zapewniająca
pacjentowi większy komfort
• posiada znacznik głębokości (2020-0004)
potwierdzający pozycję
• zatyczka cewnikowa
• linia kontrastująca w RTG
• zwężona końcówka ułatwiająca wprowadzanie
• sterylna zatyczka cewnikowa dołączona do każdego
cewnika
• podwójne opakowanie
• sterylny
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Medycyna ogólna

WOREK DO ZBIÓRKI MOCZU
Z ODPŁYWEM NA NOGĘ
WŁAŚCIWOŚCI
• bezlateksowy worek wykonany z medycznej,
wysokiej jakości specjalnie wzmacnianej folii PCV
o pojemności: 500 i 1000 ml
• skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
• wzmocniony, szczelny zawór spustowy szybkiego
opróżniania, obsługiwany jedną ręką
• wzmocniony wpust worka z uniwersalnym łącznikiem
schodkowym (bez drenu)
• czytelna, łatwa do odczytu skala worka
• biała tylna ścianka
• eliptyczny kształt worka
• wzmocnione otwory podwieszające
• dwa elastyczne paski mocujące z możliwością
regulacji długości (2 cm x 50-55 cm)

WOREK DO ZBIÓRKI MOCZU 2L
Z ODPŁYWEM TYPU T STERYLNY
WŁAŚCIWOŚCI
• bezlateksowy worek wykonany z medycznej,
wysokiej jakości mocnej folii PCV
• pojemność: 2000 ml
• skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
• samouszczelniający się port do pobierania próbek
• szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu
poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką
• długość drenu 120cm, wykonany z materiału
zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się
• czytelna, łatwa do odczytu skala worka
• wzmocnione otwory do powieszenia, pasujące do
standardowych wieszaków
• biała tylna ścianka
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Medycyna ogólna
WOREK DO LEWATYWY
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonany z medycznej PCV
• skalowany w ml
• pojemność: 175 0 ml
• wzmocniony, możliwy do zawieszania na wieszaku cewnik z miękką zaokrągloną końcówką
i dwoma dużymi otworami bocznymi lub kanką z otworem końcowym
• długość drenu 120 cm
• w zestawie zacisk na dren

KUBEK NA MOCZ STERYLNY/NIESTERYLNY
WŁAŚCIWOŚCI
• kubek wykonany z tworzywa sztucznego
• dostępna pojemność: 100 ml , 120 ml , 150 ml
• wersja: sterylna i niesterylna
• w wersji sterylnej pakowany pojedynczo
• opakowanie zbiorcze: 100 szt.
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Medycyna ogólna
BASEN SANITARNY
WŁAŚCIWOŚCI
• basen sanitarny z pokrywką
• stosowany w jednostkach leczniczych lub warunkach domowych,
przeznaczony dla pacjentów obłożnie chorych
• wykonany z tworzywa łatwego do utrzymania w czystości
• możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości lub w autoklawie
w temperaturze do 130°C (do 30 min)

KACZKA SANITARNA
WŁAŚCIWOŚCI
• kaczka sanitarna męska z uchwytem
• stosowana w jednostkach leczniczych lub warunkach domowych, przeznaczona
dla pacjentów obłożnie chorych
• wykonana z tworzywa łatwego do utrzymania w czystości
• możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości lub w autoklawie w temperaturze do
130°C (do 30 min)
• pojemność: 1200 ml
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Medycyna ogólna
NERKA MEDYCZNA
WŁAŚCIWOŚCI
• miseczka nerkowata
• pomocna przy karmieniu, zmianie opatrunków, przemywaniu ran itp.
• możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości lub w autoklawie w temperaturze
do 130°C (do 30 min)
• rozmiar: 20 cm

POJEMNIK NA KAŁ
WŁAŚCIWOŚCI
• pojemnik PS z łopatką do badania kału
• wykonany z tworzywa sztucznego
• wyposażony w wciskany korek
• pojemność: 18 ml
• wersja: sterylna i niesterylna
• w wersji sterylnej pakowany pojedynczo
• opakowanie zbiorcze: 100 szt.
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Medycyna ogólna

SZPATUŁKI LARYNGOLOGICZNE DREWNIANE
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonane z wysokiej jakości drewna brzozowego
• gładkie, z zaokrąglonymi końcówkami
• wymiary: 15 cm x 1,8 cm
• wersja: jałowa i niejałowa
• opakowanie: 100 szt.

SZPATUŁKI LARYNGOLOGICZNE PLASTIKOWE
WŁAŚCIWOŚCI
• szpatułki wykonane z wysokiej jakości plastiku
• jałowe
• opakowanie: 10 szt.
• wymiary: 15,8 cm x 2 cm
• pakowane pojedynczo w papierowo-foliowe opakowanie
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Medycyna ogólna
IGŁA INIEKCYJNA
WŁAŚCIWOŚCI
• dostępne rozmiary: 0,45 x 23 mm; 0,5 x 25 mm; 0,6 x 30 mm; 0,7 x 30 mm; 0,7 x 40 mm;
0,8 x 40 mm; 0,9 x 40 mm; 1,1 x 40 mm; 1,2 x 40 mm
• opakowanie: 100 szt.

STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA
WŁAŚCIWOŚCI
• przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu
• uszczelniona podwójnym pierścieniem na korku położonym na szczycie tłoka
• kryza ograniczająca zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem tłoka
• ergonomicznie ukształtowany i wykończony tłok pozwala na dokładne i wygodne nabieranie
leków oraz zapewnia idealną szczelność i bezskokowe przesuwanie w cylindrze
• wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego
• sterylna
• pojemność: 2 ml , 5 ml , 10 ml , 20 ml
• opakowanie: 100 szt.
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Medycyna ogólna

STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA LUER‐LOCK
WŁAŚCIWOŚCI
• przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, umożliwiający doskonałą wizualizację
zawartości
• końcówka luer-lock
• uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku znajdującym się na szczycie tłoka
• minimalna objętość zalegająca
• kryza ograniczająca zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem tłoka
• ergonomicznie ukształtowany i wykończony tłok pozwala na dokładne i wygodne
nabieranie leków oraz zapewnia idealną szczelność i bezskokowe przesuwanie w cylindrze
• pojemność: 3 ml , 5 ml , 10 ml , 20 ml
• opakowanie: 100 szt.

STRZYKAWKA CEWNIKOWA JANETA
WŁAŚCIWOŚCI
• trzyczęściowa, ze stożkiem do cewnika
• gumowy tłoczek z podwójnym, elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw
• kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka
• czytelna i trwała skala
• sterylna, jednorazowego użytku
• pojemność: 100 ml
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Medycyna ogólna
KIELISZEK DO LEKÓW
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonany z polipropylenu
• posiada wysokie właściwości wytrzymałościowe i elastyczne
• posiada skalę do dawkowania medykamentów
• pojemność: 25 ml , 30 ml
• opakowanie: 75 szt., 80 szt.

KUBEK POJNIK
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
• możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości lub w autoklawie w temperaturze do
130°C (do 30 min)
• przeznaczonego dla placówek służby zdrowia oraz odbiorców indywidualnych.
• odporny na działanie preparatów dezynfekujących zawierających aldehydy, związki chloru
i czwartorzędowe zasady amonowe.
• pojemność: 300 ml
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Medycyna ogólna

MASECZKI CHIRURGICZNE Z GUMKĄ
WŁAŚCIWOŚCI
• zakrywają nos, usta ,podbródek
• wysoka przepuszczalność powietrza zapewnia swobodne oddychanie
• odporne na przesiąkanie
• trójwarstwowe
• niepyląca i hypoalergiczna włóknina
• specjalna wkładka pozwalająca na dopasowanie do kształtu nosa
• niejałowe
• dostępne kolory: niebieski lub zielony
• opakowanie: 50 szt.

OKULARY OCHRONNE
WŁAŚCIWOŚCI
• wysokiej jakości okulary ochronne dla dorosłych
• wykonane z przezroczystego polikarbonu (PC) 100%
• filtr zabezpieczający przed promieniami UV
• bez regulacji zauszników
• posiadają boczne otwory wentylacyjne w zausznikach
• zaokrąglone krawędzie
• pakowane pojedynczo
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Medycyna ogólna
STAZA GUMOWA BEZLATEKSOWA UCISKOWA
WŁAŚCIWOŚCI
• stosowana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi
• wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej
• bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry
• wysoka wytrzymałość na rozciąganie
• opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek
• jednorazowe opaski ograniczają możliwość zakażenia
• opakowanie: 1 rolka (25 szt.)

STAZA AUTOMATYCZNA
WŁAŚCIWOŚCI
• prosty mechanizm umożliwiający łatwe zapinanie i odpinanie oraz płynną zmianę siły zacisku
• opaska z rozpinanym, plastikowym zapięciem, niezbędna np. podczas wykonywania wkłuć
dożylnych czy pobieraniu krwi
• wykonana z wysokiej jakości gumy
• długość: 440 mm, szerokość: 25 mm
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Medycyna ogólna
PODKŁAD BIBUŁOWY 2‐WARSTWOWY W ROLCE
WŁAŚCIWOŚCI
• podkład celulozowy (bibułowy) w kolorze białym
• jednorazowe, higieniczne nakrycie ochronne zabezpieczające fotele, łóżka zabiegowe,
kozetki
• wyprodukowany z wysokiej jakości surowców
• dwie warstwy bibuły, klejone na całej powierzchni
• nie rozwarstwiające się
• perforowany, 210 odcinków
• długość: 80 m
• szerokość: 50 lub 60 cm

POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE
WŁAŚCIWOŚCI
• zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją
użytkowania
• posiadają atest PZH
• dostępne pojemności: 0,7 – 10 l
• w kolorze żółtym, z czerwonym wieczkiem
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Medycyna ogólna
RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE LATEKSOWE PUDROWANE
LUB BEZPUDROWE
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonane z wysokiej jakości lateksu
naturalnego
• ograniczone do minimum zawartości białek
lateksowych
• doskonała bariera biologiczna
• wersja pudrowana przy użyciu delikatnej,
modyfikowanej mączki kukurydzianej
• anatomiczny, uniwersalny kształt
• rolowany mankiet
• gładka powierzchnia
• kolor naturalny
• niesterylne
• rozmiary: XS, S, M, L, XL
• opakowanie: 100 szt.

RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE LATEKSOWE
TEKSTURA „PLASTRA MIODU” PUDROWANE LUB BEZPUDROWE
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonane z lateksu naturalnego
• zewnętrzna warstwa antypoślizgowa honey
comb – struktura „plastra miodu”
• ograniczone do minimum zawartości białek
lateksowych
• gwarantowana jakość i wytrzymałość
• doskonała bariera biologiczna
• wersja pudrowana przy użyciu delikatnej,
modyfikowanej mączki kukurydzianej
• rolowany mankiet
• kolor naturalny
• niesterylne
• rozmiary: XS, S, M, L, XL
• opakowanie: 100 szt.
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Medycyna ogólna

RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE WINYLOWE
PUDROWANE LUB BEZPUDROWE
WŁAŚCIWOŚCI
• bezlateksowe
• niesterylne, pudrowane lub bezpudrowe
• stosowane podczas badań diagnostycznych, procedur terapeutycznych oraz do ochrony rąk
przed skażonym materiałem medycznym i chemicznym
• miękkie, rozciągliwe, wygodne w noszeniu
• wzmocniony, rolowany mankiet
• kolor: przezroczysty lub niebieski
• rozmiary: XS, S, M, L, XL
• opakowanie: 100 szt.

RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NITRYLOWE, NIESTERYLNE, BEZPUDROWE
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonane z syntetycznego kauczuku, wolnego
od lateksu
• brak zawartości białek lateksowych
• delikatność materiału oraz jego odpowiednia
grubość zapewniają doskonałe czucie
• charakteryzują się dobrą odpornością na oleje,
smary i wiele toksycznych związków chemicznych
• posiadają wysoką odporność na ścieranie
• rolowany mankiet
• bezpudrowe, zawartość pozostałości pudru
poniżej 2mg na rękawicę
• chlorowane od strony wew. oraz polimerowane
od strony roboczej
• pewny chwyt dzięki wyraźnej teksturze na palcach
• opakowanie: XS-L 200 szt., XL 180 szt.
• opakowanie zbiorcze: 10 opakowań/karton
• dostępne rozmiary: XS-XL
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OSTRZA CHIRURGICZNE
WŁAŚCIWOŚCI
• sterylne
• wykonane ze stali nierdzewnej lub węglowej
• dostępne w rozmiarach 10, 11, 15, 15C, 20
• mocowane w uchwytach nr 3, 3L, 5, 7, 9 oraz B3 (za wyjątkiem ostrza nr 20)
• opakowanie: 100 szt.

BANDAŻ SYNTETYCZNY NOBACAST
WŁAŚCIWOŚCI
• bandaż syntetyczny złożony z poliestrowej tkanki oraz tworzywa poliuretanowego
• reakcja chemiczna tworzywa z wodą powoduje stwardnienie materiału w krótkim czasie
• znakomita przepuszczalność promieniowania rentgenowskiego
• wiele zastosowań, w tym głównie leczenie złamań
• wysoka stabilność, niska waga
• szerokość: 5 cm; 7,5 cm, 10 cm; 12,5cm
• długość: 3,6 m
• kolor: zielony, niebieski lub biały
• opakowanie: 1 szt.
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Medycyna ratunkowa
MASKA TWARZOWA
WŁAŚCIWOŚCI
• maska twarzowa przeznaczona do wentylacji pacjenta podczas RKO
• wykonana z wysokiej jakości materiałów
• wyposażona w filtr (z możliwością odłączenia), zawór zwrotny i port do tlenoterapii biernej
• mankiet wypełniony powietrzem dający masce bardzo dobrą szczelność
• twarde plastikowe opakowanie

RESUSCYTATOR SILIKONOWY
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonany całkowicie z silikonu, nie zawiera lateksu
• składa się z: maski twarzowej, zastawki pacjenta, worka
silikonowego, zaworu ze zbiornikiem tlenu, przewodu
tlenowego, ustnika, łącznika z zastawką PEEP – opcja
(zastawka nadciśnieniowa – 60±5 cm H20)
• przeznaczony do sztucznej wentylacji oraz reanimacji
sercowo-płucnej
• wielorazowego użytku – możliwa sterylizacja
w autoklawie do 134°C (tylko silikon) lub przy użyciu
płynnego środka sterylizującego
(wszystkie elementy)
• opcje: dla dorosłych, dla dzieci lub dla noworodków
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FILTR ODDECHOWY WIRUSOWO‐BAKTERIOBÓJCZY
WŁAŚCIWOŚCI
• wyposażony w wkład hydrofobowy
połączony z wymiennikiem ciepła i wilgoci
• cechuje się niską opornością i wysoką
efektywnością filtracji bakterii i wirusów
>99,9999% chroniąc urządzenie przed
ryzykiem kontaminacji
• wymiennik ciepła i wilgoci przechwytuje
ciepło i wilgoć z gazów wydychanych
przez pacjenta, w czasie wdechu uwalnia
wilgoć i w tym samym czasie ogrzewa
gazy z respiratora w efekcie czego do
pacjenta doprowadzane jest nawilżone
i ciepłe powietrze

• aktywne medium filtracyjne filtra
wykonane z włókna syntetycznego;
włókna i cząsteczki mają przeciwne
ładunki i wzajemnie się przyciągają;
włókna impregnowane dla wzmocnienia
ich naładowania
• połączenia ISO 22 i 15 zgodne
z międzynarodowymi standardami
zapewniają bezpieczeństwo i pewność
stosowania
• port do kapnografii zamknięty zatyczką
• jednorazowego użytku w anestetycznej i
intensywnej opiece medycznej
• waga: 29 gram
• przestrzeń martwa: 45 ml
• objętość pływowa: 300-1500 ml
• emisja wilgoci: (mg/H2O/l): VT 1000
ml=30,1; VT 750 ml = 30,4; VT 500 ml = 31,2
• oporność: 0,5l/s=1,3 hPa; 1,0l/s=3,2 hPa;
1,5l/s=5,5 hPa
• stosowany do 24 h
• obudowa przeźroczysta
• opcjonalnie: filtr oddechowy bez
wymiennika ciepła i wilgoci

SILIKONOWA MASKA DO RESUSCYTACJI
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonana w 100% z silikonu medycznego
• stosowana w terapii tlenowej i w sztucznym
oddychaniu
• przeźroczysta kopuła umożliwia kontrolę
wzrokową podczas wentylacji
• zapewnia dużą szczelność na twarzy pacjenta
• wielorazowego użytku – możliwa sterylizacja
w autoklawie do 121°C lub przy użyciu
płynnego środka sterylizującego
• rozmiary: niemowlęta (1,2,3), dzieci (4),
dorośli (5,6)
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STABILIZATOR DO RUREK INTUBACYJNYCH
WŁAŚCIWOŚCI
• regulowany, uniwersalny uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamocowanie rurki intubacyjnej
• specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu
stabilizowanej rurki
• rzepy umożliwiają sprawne i skuteczne umocowanie stabilizatora
• przyjazne dla pacjenta wykończenia zwiększają komfort użytkowania
• dodatkowy otwór umożliwiający odessanie substancji z jamy ustnej oraz wprowadzenie sądy
żołądkowej
• sterylizowany tlenkiem etylenu
• do jednorazowego użytku
• rozmiar: uniwersalny

RURKA USTNO‐GARDŁOWA GUEDEL
WŁAŚCIWOŚCI
• starannie wykonana o atraumatycznych
brzegach, optymalnie wyprofilowana
• owalne światło rurki umożliwia prowadzenie
wentylacji oraz wprowadzenie cewnika
do odsysania
• utrzymuje drożność dróg oddechowych
• zapobiega opadnięciu języka w kierunku
tylnej ściany gardła
• rozmiary: kodowane kolorami
• sterylna, w pojedynczym opakowaniu
• oznaczenie: 000,00.0,1,2,3,4,5
(rozmiar 40-110mm)
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MASKA TLENOWA Z DRENEM
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCV
• maska do średniej koncentracji tlenu
• regulowana blaszka na nos
• posiada odporny na przetarcia przewód o długości 2,1m zakończony uniwersalnym
łącznikiem
• sterylna, w pojedynczym opakowaniu
• rozmiary: dla dorosłych i dla dzieci
• opcjonalnie: dostępna również maska tlenowa z nebulizatorem, a także maska tlenowa
z workiem (rezerwuarem)

MASKA TLENOWA
Z REGULOWANĄ
DYSZĄ VENTURIEGO
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCV
• regulowana blaszka na nos
• posiada odporny na przetarcia przewód o długości 2,1m zakończony uniwersalnym
łącznikiem
• możliwość tlenoterapii ze zmienną koncentracją tlenu dzięki regulacji 2 rodzajów dysz
• regulowana dysza Venturiego umożliwia otrzymanie pożądanego stężenia tlenu
• dostępne stężenia: 24%, 26%, 28%, 30%, 35%, 40%, 50%
• sterylna, w pojedynczym opakowaniu
• rozmiary: dla dorosłych i dla dzieci
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GAZA
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonana z hydrofilowej gazy
bawełnianej bielonej metodą bezchlorową
z użyciem wody utlenionej
• o jednolitej strukturze
• miękka i bardzo chłonna – brzegi składane
do środka
• pakowana w opakowania papierowofoliowe z normą EN-868
• może być sterylizowana z zastosowaniem
pary wodnej, tlenku etylenu lub radiacyjnie
• używana do ogólnego zaopatrywania ran
w warunkach ambulatoryjnych, na blokach
operacyjnych, oddziałach zabiegowych

KOMPRES GAZOWY
WŁAŚCIWOŚCI

• nitkowatość: 13 i 17

• wykonany z hydrofilowej gazy bawełnianej
bielonej metodą bezchlorową z użyciem
wody utlenionej

• rozmiary: 1m², 1/2m², 1/4m²

• posiada podwójnie podwijane brzegi

• opcja: jałowa i niejałowa

• może być sterylizowany z zastosowaniem
pary wodnej, tlenku etylenu lub radiacyjnie
• używany do ogólnego zaopatrywania ran
w warunkach ambulatoryjnych, na blokach
operacyjnych, oddziałach zabiegowych
• rozmiary: 5cm x 5cm, 7,5cm x 7,5cm, 10cm
x 10cm
• opcja: jałowy (opakowanie a’2,3,5,10 szt.)
i niejałowy (opakowanie a’100 szt.)

OPASKA ELASTYCZNA

OPASKA DZIANA

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

• opaska podtrzymująca elastyczna, tkana

• opaska dziana podtrzymująca
• zawiera wiskozę

• przepuszczalna dla powietrza oraz
promieni RTG

• przyjazna dla skóry, lekka, przepuszczalna
dla powietrza oraz promieni RTG

• przyjazna dla skóry, lekka, dobrze
dopasowuje się do kształtu ciała

• wysoki komfort użytkowania produktu

• w kolorze białym

• do jednorazowego użytku, niejałowa

• wyposażona w zapinkę do umocowania

• w kolorze białym

• do wielokrotnego użytku, niejałowa

• opakowanie: 1 szt.

• opakowanie: 1 szt.

• rozmiary: 5 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm /
długość 4 m

• rozmiary: 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm /
długość 4 m, 5 m
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PRZYLEPCE MEDYCZNE
SENSIPLAST

SOFTPLAST

WŁAŚCIWOŚCI
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonany z bawełnianej tkaniny
• wykonany z białej włókniny pokrytej warstwą
kleju akrylowego
• w kolorze białym
• wodoodporny, charakteryzujący się wysoką • dobra przylepność i duża wytrzymałość
mechaniczna
przylepnością
• bardzo delikatny, hypoalergiczny
• dobra przepuszczalność powietrza i pary
wodnej
• wysoka przepuszczalność powietrza i pary
wodnej
• elastyczny – łatwo dopasowuje się do
anatomicznych kształtów pacjenta
• znakomicie się dzieli
• hypoalergiczny
• niejałowy
• ząbkowany brzeg sprawia, iż łatwo się dzieli • nawinięty na rolkę
bez użycia nożyczek
• rozmiary: 1,25 cm x 9,14 cm; 2,5 cm x 9,14 cm;
• niejałowy
5 cm x 9,14 cm; 1,25 cm x 5 m; 2,5 cm x 5 m;
5 cm x 5 m
• nawinięty na szpulkę
• rozmiary: 1,25 cm x 5 m; 2,5 cm x 5 m; 5 cm x 5 m

PLASTER Z OPATRUNKIEM FABRIPLAST
WŁAŚCIWOŚCI:
• samoprzylepny plaster z tkaniny z wkładem chłonnym
• wkład chłonny bawełniany zabezpieczony przed przywieraniem do rany poprzez
siateczkę z polietylenu
• wysoka przepuszczalność powietrza i pary wodnej
• w kolorze cielistym
• hypoalergiczny
• elastyczny - łatwo dopasowuje się do anatomicznych kształtów pacjenta
• niejałowy
• rozmiary: szerokość 6 cm lub 8 cm, długość 10 cm, 1 m, 5 m
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AQUA GEL
WŁAŚCIWOŚCI
• opatrunek hydrożelowy w formie
przezroczystego, elastycznego płata
o grubości 4 mm
• stanowi skuteczną barierę przeciwko
zakażeniom zewnętrznym
• przepuszczalny dla tlenu i leków,
zapewnia właściwą wymianę ciepła
i równowagę wilgotności
• umożliwia łagodną i bezbolesną zmianę
opatrunku, nie uszkadzając narastającego
naskórka
• przeciwbólowy

•
•
•
•

elastyczny, miękki i wytrzymały
hypoalergiczny
jałowy
zastosowanie: rany oparzeniowe,
owrzodzenia, zespół stopy cukrzycowej,
odleżyny, otarcia i inne rany
• rozmiary: 5,5 cm x 11 cm (elipsa),
10 cm x 12 cm, 12 cm x 12 cm,
12 cm x 24 cm, 22 cm x 28 cm,
20 cm x 20 cm, 20 cm x 40 cm,
25 cm x 25 cm (twarz), 40 cm x 60 cm (twarz)
– powinny odpowiadać rozmiarowi rany

PLASTER DO MOCOWANIA KANIUL
WŁAŚCIWOŚCI
• doskonała przyczepność do skóry
• paroprzepuszczalny, zapewnia prawidłową wymianę
gazową między opatrunkiem a skórą
• elastyczny – dopasowuje się do kształtu ciała,
zapewnia swobodę ruchów
• hypoalergiczny
• jałowy
• rozmiar: 6 cm x 8 cm
• opcjonalnie: wykonany z folii poliuretanowej lub
włókniny
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ELEKTRODY DO EKG
WŁAŚCIWOŚCI
• ergonomiczny kształt ułatwiający
zakładanie i zdejmowanie elektrody z ciała
pacjenta

• wysoka jakość sygnału, brak sztucznych
szmerów
• żele stałe lub mokre o bardzo niskiej
rezystencji

• przyjazne dla skóry pacjenta

• podłoża na cienkiej gąbce PE lub
włókninie charakteryzujące się
elastycznością i doskonałą przyczepnością
• najwyższej jakości sensory Ag/AgCl

• hypoalergiczne
• opcje: dla dzieci i noworodków (a’50 szt.)
oraz dla dorosłych (Holter a’30 szt.,
wysiłkowe/monitoring a’50 szt.)

PAPIER DO EKG
WŁAŚCIWOŚCI
• papier rejestracyjny do aparatu EKG
• siatka milimetrowa
• zapis termiczny
• typ: AsCARD, E-30, E-300
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KANIULA DOŻYLNA
WŁAŚCIWOŚCI
• wyposażona w skrzydełka, port boczny,
paski kontrastujące w RTG oraz zwężający
się cewnik z poliuretanu zapewniający
bezpieczną iniekcję
• przeznaczona do stosowania w terapii
dożylnej oraz transfuzji krwi
• konstrukcja ułatwia bezpieczne
stosowanie, a boczny port pozwala na
podawanie leków w trakcie trwania wlewu

• rozmiary: 14G – 24G
• opcjonalnie: kaniula bezpieczna
POLYSAFETY, wyposażona
w automatyczny mechanizm
bezpieczeństwa chroniący przed
zakłuciem podczas użycia i po użyciu
kaniuli, wyposażona samodomykający się
koreczek

PRZYRZĄD DO WLEWÓW
DOŻYLNYCH TYPU „MOTYLEK”
WŁAŚCIWOŚCI
• igła wykonana ze stali nierdzewnej:
silikonowana, ultra ostra i cienkościenna
• długość efektywna igły 20mm
• ruchome skrzydełka mocujące wykonane
z miękkiego tworzywa
• elastyczny, niezałamujący się dren
o długości 30cm
• łącznik luer – lock
• sterylny, w pojedynczym opakowaniu
• rozmiary kodowane kolorami: 18G – 27G
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SSAK RĘCZNY
WŁAŚCIWOŚCI
• ssak mechaniczny, typu pistoletowego do odsysania treści (płynów, wydzielin) z jamy ustnej
i górnych dróg oddechowych
• maksymalna siła ssania: 450 mmHg
• pojemność pojemnika zbiorczego: 250 ml (z automatyczną blokadą ssania), brak limitu
(pojemnik bez blokady ssania)
• skład zestawu: pompa ssąca, pojemnik zbiorczy z automatyczną blokadą ssania i bez
blokady, cewnik twardy (dla dorosłych) oraz cewnik miękki (dla dzieci)
• dezynfekcja: pojemnik zbiorczy i cewnik – do jednorazowego użytku, pompę należy czyścić
przy pomocy wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu

SZCZOTKA DO RUREK TRACHEOTOMIJNYCH
WŁAŚCIWOŚCI
• przeznaczona do mycia rurek tracheotomijnych
• posiadająca uchwyt ze stali
• włosie wykonane z nylonu
• do wielokrotnego użytku
• dostępna w dwóch rozmiarach: duża i mała
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CHUSTA TRÓJKĄTNA
WŁAŚCIWOŚCI
• chusta w kształcie trójkąta wykonana z włókniny, wiskozy lub bawełny
• cienka, lekka i elastyczna – wygodna dla pacjenta
• służy do krótkotrwałego unieruchomienia i odciążenia kończyny górnej
• hypoalergiczna
• w kolorze białym
• niejałowa
• rozmiar: 96 cm x 96 cm x 136 cm

KOC RATUNKOWY
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonany z metalicznej folii PE
• kolor srebrno-złoty
• chroni przed wychłodzeniem (strona
srebrna) i przegrzaniem (strona złota)
organizmu
• odporny na uszkodzenia
• hypoalergiczny
• niejałowy
• rozmiar: 240 cm x 160 cm
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KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY
WŁAŚCIWOŚCI
• regulowany, jednoczęściowy
• wykonany z tworzywa sztucznego wyścielonego od wewnątrz miękką hypoalergiczną pianką
• duże otwory w części potylicznej i z przodu kołnierza umożliwiają lepszy dostęp do pacjenta
(sprawdzenie tętna czy wykonanie konikotomii)
• możliwość prześwietlania i badania metodą rezonansu magnetycznego
• regulacja rozmiaru kołnierza: czterostopniowa (dla dorosłych), trzystopniowa (dla dzieci)
• model: dla dorosłych lub dla dzieci
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Rehabilitacja dziecięca

Thomashilfen to jedna z najbardziej znanych niemieckich firm specjalizujących się w innowacyjnych
rozwiązaniach z zakresu rehabilitacji, z doświadczeniem rozwijanym od prawie 60 lat.
Komórką rozwojowo-badawczą firmy jest Thomas Grupa Technik + Innovation, która
odpowiedzialna jest za badania, rozwój oraz produkcję. W okresie działalności firmy eksperci stale
rozwijali posiadane patenty wpływając na udoskonalanie produkcji, dzięki czemu w chwili obecnej
Thomashilfen jest niekwestionowanym ekspertem w dziedzinie sprzętu ułatwiającego poruszanie
się, utrzymywanie postawy ciała oraz optymalizację napięcia mięśniowego podczas leżenia.
PRODUKTY
Ważnym aspektem jest fakt, iż Thomashilfen rozwija i wprowadza na rynek towary użyteczne,
wpływając niebywale na poprawę codziennego życia osób z niepełnosprawnością, a także ich
rodzin. Możliwe jest to ze względu na wysoką wydajność pracy, a także interdyscyplinarny rozwój
poprzez integrację wewnętrznej sieci Thomas Group z zewnętrzną siecią ekspertów. Intensywna
współpraca z lekarzami, terapeutami, wyspecjalizowanym personelem opieki medycznej
wpływa na stały rozwój wiedzy z zakresu rehabilitacji. W chwili obecnej firma wyspecjalizowała
odrębne komórki skupiając się na pomocy pacjentom pediatrycznym oraz geriatrycznym oferując
zróżnicowane terapeutycznie produkty. Thomashilfen posiada sieć licencjonowanych partnerów
w ponad 30 krajach, co jest gwarancją stabilności i rozwoju firmy.

REHABILITACJA DZIECIĘCA

WSPÓŁPRACA Z TIMAGO
Nasza współpraca z Thomashilfen rozpoczęła się w roku 2006. W tym okresie firma Timago
poczyniła ogromne kroki w zakresie promocji produktów z zakresu rehabilitacji dziecięcej
docierając do terapeutów, ośrodków terapii, specjalistycznych sklepów medycznych, a także
wielu potrzebujących rodzin, którzy mogli wykorzystać produkty w codziennej opiece nad
dzieckiem. W chwili obecnej oferta produktów obejmuje zarówno specjalistyczne wózki
rehabilitacyjne, wózek spacerowy, rehabilitacyjne foteliki samochodowe, a także mobilne łóżka
dziecięce, optymalizujące napięcie w obrębie przykurczy mięśniowych. Wyrażamy nadzieję, że
nasze starania w zakresie doboru optymalnego sprzętu, który przyczynia się do polepszenia
codziennej opieki nad dzieckiem przekładają się na bezproblemowe i długoletnie użytkowanie
tych innowacyjnych produktów.

Rehabilitacja dziecięca

Rehabilitacja dziecięca

MODEL:

EASYS

WÓZEK REHABILITACYJNY DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU
Wózek EASyS wyposażony w ramę i siedzisko spełniające wymogi nowoczesnej ergonomii,
posiadające możliwość regulacji i precyzyjnego dopasowania w obrębie tułowia, bioder, kolan
i stóp, dzięki czemu pewnie stabilizuje dziecko i stwarza warunki dla maksymalnego komfortu.
System Centralnej Amortyzacji siedziska zapewnia dziecku doskonałą wygodę na nierównej
powierzchni, a także wpływa na bezpieczeństwo maksymalnie absorbując wstrząsy. System
posiada blokadę amortyzacji, dlatego wózek nadaje się dla dzieci z różnymi schorzeniami.
Wózek wyposażony w unikalny system BSS® – System Zbilansowanego Bezpieczeństwa, który
zapewnia stałe położenie środka ciężkości wózka, w różnych ustawieniach pozycji siedziska
(siedząca, półleżąca, leżąca), dzięki któremu wózek jest niezwykle stabilny. Stabilność utrzymuje
również w przypadku ustawienia siedziska przodem do prowadzącego, sprawiając, że wózek
jest nie tylko bezpieczny, ale i poręczny. Rama wyposażona w pełne koła: tylne oraz przednie
z możliwością ustawienia ich jako skrętne, dzięki czemu wózek jest bardzo zwrotny i łatwy
w prowadzeniu. Dodatkowym atutem przednich, skrętnych kół z blokadą jest możliwość
prowadzenia w każdym, nawet trudnym terenie. Tkaniny wyściółek spełniają najwyższe
wymagania jakościowe, są oddychające i nie zawierające związków toksycznych.

Timago International Group, Polska

www.timago.com
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Rehabilitacja dziecięca

CECHY
• lekka, aluminiowa rama
• skrętne, przednie koła z blokadą
• łatwy system ściągania siedziska EASyS Click Fix
• możliwość precyzyjnego dopasowania w obrębie tułowia, bioder, kolan i stóp
• ustawienie siedziska przodem lub tyłem do kierunku jazdy
• możliwość zmiany ustawienia kąta siedziska przy zachowanym stałym (dowolnym) kącie
pomiędzy tułowiem a udami
• System Centralnej Amortyzacji
• System Zbilansowanego Bezpieczeństwa BSS®
• odporność na pochylenia
• odblaskowe zdobienia na tapicerce
• szeroki wybór akcesoriów i dodatków
• dostępny w dwóch rozmiarach: EASyS 1 oraz EASyS 2
KOMPLET
Siedzisko
Rama – przednie koła obrotowe z blokadą
* Pas miednicowy 2-punktowy
* Boczne wyścielenie – Classic (szare)
RAMY NA ZAMÓWIENIE
Rama – przednie koła duże, nieobrotowe
Rama – z systemem do transportu
Rama do użytku wewnątrz, z gazową regulacją, wys. min 25cm
Rama do użytku wewnątrz – bez gazowej regulacji wysokości
PARAMETRY WÓZKA Z SIEDZISKIEM
Głębokość siedziska
Szerokość siedziska
Wysokość oparcia
Regulacja wysokości podnóżków
Wymiary podnóżków
Regulacja kąta zgięcia w st. biodrowych
Regulacja kąta zgięcia w st. kolanowych
Regulacja kąta zgięcia w st. skokowych
Wymiary wózka (S x W x G)
Wymiary wózka po złożeniu
Max obciążenie
Waga siedziska
Waga wózka (rama + siedzisko)

Timago International Group, Polska

www.timago.com

EASYS 1
6609/6
6201/1
standard – 8420
standard – 6251

EASYS 2
6709/6
6401/1
standard – 8470
standard – 6451

6200/1
6202/1
6666/5
6691/5

6400/1
6402/1
6666/5
6691/5

EASYS 1
19-30 cm
19-31 cm
40-65 cm
17-30 cm
28,5 x 18 cm
90o-180o
90o-180o
78o-100o
59 x 104 x 100 cm
59 x 50 x 88 cm
35 kg
7,7 kg
15,9 kg

EASYS 2
27-38 cm
25-36 cm
53-73 cm
25-36 cm
33 x 21 cm
90o-180o
90o-180o
78o-100o
69,5 x 111 x 111 cm
69,5 x 52 x 99 cm
40 kg
9,4 kg
18,6 kg

e-mail: info@timago.com

Rehabilitacja dziecięca
WYBRANE AKCESORIA DLA WÓZKA EASYS I i II

Boczne
podtrzymanie głowy

Dźwignia
do przechylania oparcia

Kamizelka

Klin odwodzący

Obicie ramy

Parasolka

Pasy udowe

Peloty boczne

Pokrowiec
transparentny

Pokrowiec
z daszkiem

Rama do użytku
wewnątrz

Rama – przednie koła
duże, nieobrotowe

Tacka transparentna

Torba podręczna

Poręcz (pałąk)

Uprząż motylkowa

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Rehabilitacja dziecięca
PEŁNA LISTA AKCESORIÓW DLA WÓZKA EASYS

NA ZAMÓWIENIE

EASYS 1

EASYS 2

Boczne wyścielenie – Aqua (niebieskie)
Boczne wyścielenie – Berry (bordowe)
Boczne wyścielenie – Sand (żółte)
Boczne wyścielenie – Flora (wzory)
Pokrowiec przeciwdeszczowy – szary
Motylkowa uprząż piersiowa, elastyczna rozm. S
Motylkowa uprząż piersiowa, elastyczna rozm. M
Parasolka
Pasy udowe, rozm. S
Motylkowa uprząż piersiowa, rozm. S
Motylkowa uprząż piersiowa, rozm. M
Motylkowa uprząż piersiowa, rozm. L
Śpiworek, zimowy
Śpiworek, letni
Klin odwodzący
Poręcz (pałąk)
Poręcz (pałąk) – mocno zaokrąglony
Obicie ramy
Boczne podtrzymanie głowy, giętkie
Boczne podtrzymanie głowy
Tylne podtrzymanie głowy, rozm. S
Tylne podtrzymanie głowy, rozm. L
Tylne i boczne podtrzymanie głowy
Tacka transparentna
Pas 4 - punktowy
Kamizelka, rozm. S
Kamizelka, rozm. M
Kamizelka, rozm. L
Peloty boczne elastyczne z pasem piersiowym
Peloty boczne podtrzymujące
Oparcie na łydki
Daszek p/słoneczny, p/deszczowy z pokrowcem na nogi
Daszek p/słoneczny, p/deszczowy
Pokrowiec p/deszczowy transparentny
Torba podręczny
Dopłata do kół pompowanych
Zestaw kół pompowanych
Pasy zabezpieczające stopy
Osłona p/deszczowa na daszek
Dźwignia do przechylania oparcia
Stopka

6250
6252
6253
6254
6340/4
6385/2
6585/2
6594
6614/51
6616/51
6617/51
–
6618/5
6619/5
6620/5
6621/4
6621/41
6622/5
6623
6624/5
6625/4
6626/4
6627/4
6628/1
6629/5
6631/51
6632/51
–
6633/1
6634/5
6635/5
6637/6
6637/61
6638/1
6639/41
6646
6647
6648/1
6739
6749/1002
6750/1

6450
6452
6453
6454
6540/4
–
6585/2
6594
6714/51
–
6617/51
6717/51
6718/5
6719/5
6720/5
6721/4
–
6622/5
6623
6724/5
6625/4
6626/4
6627/4
6728/1
6629/5
–
6632/51
6731/51
6633/1
6734/5
standard
6637/6
6637/61
6638/1
6639/41
6646
6647
6648/1
6739
6749/1002
6750/1

Pas miednicowy 4-punktowy

8421

8471

Timago International Group, Polska
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Rehabilitacja dziecięca

MODEL:

TWIST

WÓZEK REHABILITACYJNY DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU
Wózek TWIST składa się z ramy i specjalnego siedziska spełniającego wszelkie wymagania
w zakresie regulacji w obrębie bioder, kolan i stóp. Rama wyposażona jest w pełne koła: tylne
oraz przednie z możliwością ustawienia ich jako skrętne lub zablokowane na wprost. Wózek
spełnia wymagania ergonomii: jest zwrotny, lekki, łatwo się składa.
Unikalnym i nie spotykanym dotąd w wózkach dziecięcych rozwiązaniem jest wykorzystanie
siedziska jako elementu nie tylko przytrzymującego, ale również wpływającego na rozwój
układu nerwowego dziecka. Dzieje się to za pomocą sprężynowych elementów wykonanych
z PCV i włókna szklanego zamontowanych na kolumnie przypominającej kształtem kręgosłup.
Elementy te wpływają na odczucia dziecka stwarzając mu niespotykany dotąd komfort podparcia.
Dodatkowo elementy poprzez możliwość regulacji w płaszczyznach: czołowej i poziomej,
a także regulacji twardości sprężyn wpływają na wyrównanie napięcia mięśni na plecach, tzw.
gorsetu mięśniowego, który niejednokrotnie jest zaburzony (nierównomierny) w przypadku wad
kręgosłupa, np. skoliozie. Siedzisko nie ogranicza dziecka, pozwala na swobodne ruchy,
gwarantuje stabilność dzięki ustabilizowaniu miednicy i wpływa na jego rozwój. Stwarza dogodne
warunki dla dziecka przy wykonywaniu wskazanych ćwiczeń rąk i dłoni. Wózek TWIST to nowy
rozdział w rehabilitacji dziecięcej.

Timago International Group, Polska
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e-mail: info@timago.com

Rehabilitacja dziecięca

CECHY
• lekka, aluminiowa rama
• skrętne, przednie koła z blokadą
• łatwy system ściągania siedziska EASyS Click Fix
• możliwość precyzyjnego dopasowania
w obrębie tułowia, bioder, kolan i stóp
• ustawienie siedziska przodem lub tyłem
do kierunku jazdy
• łatwość regulacji
• System Centralnej Amortyzacji
• System Zbilansowanego Bezpieczeństwa BSS®
• odporność na pochylenia
• stymulacja sensoryczna dziecka

• możliwość skorygowania w wadach
postawy
• możliwość wyrównania napięcia mięśni
• peloty elastyczne nie ograniczające ruchów
• wyposażony w gazową regulację oparcia
• szeroki wybór akcesoriów i dodatków
• materiały przyjazne dla dzieci
• dostępny w dwóch rozmiarach:
TWIST 1 oraz TWIST 2
• dostępny w dwóch wersjach
kolorystycznych: czerwony – szary
i niebieski – szary

KOMPLET
Siedzisko – kolor czerwony
Siedzisko – kolor niebieski
Rama – przednie koła obrotowe z blokadą
* Zagłówek standardowy (czerwony / niebieski)
* Pas miednicowy 2-punktowy
RAMY NA ZAMÓWIENIE
Rama – przednie koła duże, nieobrotowe
Rama – z systemem do transportu
Rama do użytku wewnątrz, z gazową regulacją, wys. min. 25cm
Rama do użytku wewnątrz – bez gazowej regulacji wysokości
PARAMETRY WÓZKA Z SIEDZISKIEM
Głębokość siedziska
Szerokość siedziska
Wysokość oparcia
Regulacja wysokości podnóżków
Wymiary podnóżków
Regulacja kąta zgięcia w st. biodrowych
Regulacja kąta zgięcia w st. kolanowych
Regulacja kąta zgięcia w st. skokowych
Wymiary wózka (S x W x G)
Wymiary wózka po złożeniu
Max obciążenie
Waga siedziska
Waga wózka (rama + siedzisko)

Timago International Group, Polska

www.timago.com

TWIST 1
6688/31
6688/41
6201/1
6387/1
6387
standard – 8420

TWIST 2
6788/31
6788/41
6401/1
6587/1
6587
standard – 8470

6200/1
6202/1
6666/5
6691/5

6400/1
6402/1
6666/5
6691/5

TWIST 1
19-30 cm
19-31 cm
40-68 cm
17-30 cm
28,5 x 18 cm
90o-138o
90o-180o
78o-100o
59 x 104 x 100 cm
59 x 50 x 88 cm
35 kg
8,4 kg
16,6 kg

TWIST 2
27-38 cm
25-36 cm
64-78 cm
25-36 cm
33 x 21 cm
90o-148o
90o-180o
78o-100o
69,5 x 111 x 111 cm
69,5 x 52 x 99 cm
40 kg
9,9 kg
19,1 kg

e-mail: info@timago.com

Rehabilitacja dziecięca
WYBRANE AKCESORIA DLA WÓZKA TWIST I i II

Kamizelka

Klin odwodzący

Motylkowa uprząż
piersiowa

Obicie ramy

Parasolka

Pas 4 – punktowy

Pasy udowe

Peloty boczne
podtrzymujące

Peloty boczne
z systemem stymulacji

Pokrowiec
transparentny

Pokrowiec z daszkiem

Tacka transparentna

Tapicerki

Poręcz (pałąk)

Zagłówek – z ochroną
na szyję

Timago International Group, Polska

www.timago.com

Zagłówek – zaokrąglony
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Rehabilitacja dziecięca
PEŁNA LISTA AKCESORIÓW DLA WÓZKA TWIST NA ZAMÓWIENIE
TWIST 1

TWIST 2

Pokrowiec na stymulatory

500512042

500512043

Pokrowiec przeciwdeszczowy – szary

6340/4

6540/4

Uchwyt na pasy

6371/2

6571/2

Poręcz (pałąk)

6372

6572
–

Poręcz (pałąk) – mocno zaokrąglony

6372/1

Śpiworek, zimowy

6373

6573

Śpiworek, letni

6374

6574

Peloty boczne podtrzymujące

6377/1

6577/1

Daszek p/słoneczny, p/deszczowy z pokrowcem na nogi

6378/1

6378/1

Daszek p/słoneczny, p/deszczowy

6378/11

6378/11

Oparcie na łydki

6381

–

Peloty boczne z systemem stymulacji MiS

6383

6583

Boczki siedziska, wysokie

6386

6586

Motylkowa uprząż piersiowa, elastyczna rozm. S

6385/2

–

Motylkowa uprząż piersiowa, elastyczna rozm. M

6585/2

6585/2

Parasolka

6594

6594

Peloty boczne elastyczne z pasem piersiowym

6596

6596

Zagłówek – z ochroną na szyję (niebieski)

6598/0

6598/0

Zagłówek – z ochroną na szyję (czerwony)

6598/1

6598/1

Zagłówek – zaokrąglony (niebieski)

6599/0

6599/0

Zagłówek – zaokrąglony (czerwony)

6599/1

6599/1

Pasy udowe, rozm. S

6614/51

6614/51

Motylkowa uprząż piersiowa, rozm. S

6616/51

–

Motylkowa uprząż piersiowa, rozm. M

6617/51

6617/51

Motylkowa uprząż piersiowa, rozm. L

–

6717/51

Klin odwodzący

6620/5

6720/5

Obicie ramy

6622/5

6622/5

Tacka transparentna

6628/1

6728/1

Pas 4-punktowy

6629/5

6629/5

Kamizelka, rozm. S

6631/51

–

Kamizelka, rozm. M

6632/51

6632/51

Kamizelka, rozm. L

–

6731/51

Pokrowiec p/deszczowy transparentny

6638/1

6638/1

Dopłata do kół pompowanych

6646

6646

Zestaw kół pompowanych

6647

6647

Pasy zabezpieczające stopy

6648/1

6648/1

Osłona p/deszczowa na daszek

6739

6739

Dźwignia do przechylania oparcia

6749/1002

6749/1002

Stopka

6750/1

6750/1

Pas miednicowy 4-punktowy

8421

8471
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Rehabilitacja dziecięca

MODEL:

SWIFTY

WÓZEK DZIECIĘCY REHABILITACYJNY SPACEROWY
Wózek Swifty to wysokiej jakości, innowacyjny wózek dla dzieci o specjalnych potrzebach
z nowoczesnym „nie medycznym” wyglądem. Proste składanie i komfortowe użytkowanie,
dzięki zastosowaniu obrotowych kół, spełnia wymagania pochłoniętej obowiązkami rodziny.
Wyposażony w standardzie w 4-punktowe pasy – zapewniające dziecku pewne trzymanie
i stabilizację. Możliwość regulacji w obrębie tułowia, kolan i stóp daje dziecku poczucie
bezpieczeństwa, a łatwość prowadzenia wpływa na ergonomię codziennego użytkowania.
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Rehabilitacja dziecięca
CECHY
• lekka, aluminiowa rama
• pełne koła z gumy elastycznej
• stabilne siedzisko zintegrowane z ramą
wózka
• pas 4-punktowy w standardzie
• skrętne przednie koła z blokadą (opcja)

• oddychająca, wygodna tapicerka
• wygodny uchwyt z regulacją wysokości
• komfortowe oparcie z regulacją kąta
nachylenia 90o – 115o
• podnóżki z regulacją wysokości o wymiarach
31 cm x 18 cm
• szeroki wybór akcesoriów i dodatków

WYBRANE AKCESORIA DLA WÓZKA SWIFTY

Daszek

Koszyk

Motylkowa uprząż
piersiowa

Obicie ramy

Parasolka

Pasy zabezpieczające
stopy

Poduszka pod głowę

Śpiworek

WERSJA
Swifty – wózek w wersji
standardowej

6806/3

Swifty – wózek wyposażony
w przednie kółka obrotowe blokadą

6807/3

Swifty – wózek wyposażony
w system do transportu

6806/31

Timago International Group, Polska

PARAMETRY WÓZKA SWIFTY
Głębokość siedziska
22-28,5 cm
Szerokość siedziska
34 cm
Wysokość oparcia
62 cm
Regulacja wysokości podnóżków
16-33 cm
Wymiary podnóżków
31 x 18 cm
Regulacja kąta zgięcia w st. biodrowych
90o-115o
Kąt ustawienia st. skokowych
90o
Wymiary (S x W x G)
61 x 102 x 98 cm
Wymiary po złożeniu
61 x 38 x 73 cm
Średnica przednich kół
7,5”
Średnica tylnych kół
10”
Max obciążenie
35 kg
Waga wózka
12,4 kg

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Rehabilitacja dziecięca
PEŁNA LISTA AKCESORIÓW DLA WÓZKA SWIFTY NA ZAMÓWIENIE
Pokrowiec przeciwdeszczowy – szary

6340/4

Motylkowa uprząż piersiowa, elastyczna rozm. S

6385/2

Motylkowa uprząż piersiowa, elastyczna rozm. M

6585/2

Parasolka

6594

Pasy udowe, rozm. S

6614/51

Motylkowa uprząż piersiowa, rozm. S

6616/51

Motylkowa uprząż piersiowa, rozm. M

6617/51

Śpiworek, zimowy

6618/5

Śpiworek, letni

6619/5

Klin odwodzący

6620/5

Poręcz (pałąk)

6833

Obicie ramy

6622/5

Kamizelka, rozm. S

6631/51

Kamizelka, rozm. M

6632/51

Peloty boczne elastyczne z pasem piersiowym

6633/1

Peloty boczne podtrzymujące

6634/5

Daszek p/słoneczny, p/deszczowy z pokrowcem na nogi

6637/6

Daszek p/słoneczny, p/deszczowy

6637/61

Pokrowiec p/deszczowy transparentny

6638/1

Pasy zabezpieczające stopy

6648/1

Osłona p/deszczowa na daszek

6739

Koszyk

6813

Tacka transparentna

6822

Poduszka pod głowę

6824

Stopka

6829/1

System do transportu

6830

Pas miednicowy 2-punktowy

8420

Timago International Group, Polska
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Rehabilitacja dziecięca

FOTELIK REHABILITACYJNY
RECARO MONZA REHA 15 50 kg
Fotelik RECARO Monza Reha to nowoczesny
bezpieczny i funkcjonalny fotelik posiadający siedzisko zintegrowane z oparciem, z możliwością
rozłożenia do pozycji spoczynkowej, 5-punktowy pas zabezpieczający w standardzie z miękkim
klinem odwodzącym oraz zestaw pelot pozycjonujących pozwalających na doskonałe dopasowanie dla każdego dziecka. Odpowiednio wyprofilowane oparcie dba o kręgosłup dziecka,
a regulowana wysokość (do 150 cm wzrostu)
pozwala na długoletnie użytkowanie.
Fotelik wyposażony w system regulacji twardości zagłówka dbający o odpowiednie ustawienie głowy podczas podróży.
Mocowany za pomocą trzypunktowego samochodowego pasa bezpieczeństwa, a w modelu
Seatfix również za pomocą uchwytów ISOFIX.
Komfort siedzenia zapewniony został przez zastosowanie specjalnej pianki używanej w przemyśle samochodowym.
Tapicerka wykonana z przewiewnych, oddychających materiałów.
Fotelik wyposażony w zintegrowane z zagłówkiem głośniki z wyprowadzeniem na MP3
umożliwiający wykorzystanie muzykoterapii
podczas nawet długiej podróży.

CECHY
• regulacja twardości zagłówka
• regulacja wysokości oparcia
• 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
• zestaw pelot zwężających w standardzie
• komfortowe siedzisko
• najwyższej jakości tkaniny
• łatwy montaż i wyjmowanie
• możliwość doboru akcesoriów

Timago International Group, Polska
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Rehabilitacja dziecięca

KOMPLET

FOTELIK W KOLORZE SZARYM

Recaro Monza Reha

840

Recaro Monza Seatfix Reha z systemem Isofix

841

* Zestaw pelot bocznych: głowa, tułów, biodra

standard

AKCESORIA DLA FOTELIKA RECARO MONZA REHA NA ZAMÓWIENIE
Podnóżek (głębokość 18 cm)

805

Podnóżek (głębokość 12 cm)

806

Klin odwodzący

807

Przedłużenie głębokości siedziska (+13 cm)

808

Podkładka wewnętrzna podwyższająca

809

Podkładka dolna pozycjonująca

810

Stolik

811

Nóżki stabilizujące
Płyta obrotowa do samochodu

817
820+819 uchwyt metalowy
820+818 ISOFIX

WYBRANE AKCESORIA DLA RECARO MONZA REHA

Podnóżki

ISOFIX

Podkładka dolna

PARAMETRY SIEDZISKA
Głębokość siedziska
Szerokość siedziska
Wysokość oparcia
Wymiary (S x W x G)

RECARO MONZA REHA
30 cm (43 cm)
przód 27 cm, tył 24 cm (20 cm)
60-77 cm
48 x 66 x 42 cm

Max obciążenie

15-50 kg

Waga

ok. 6 kg

Timago International Group, Polska
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Płyta obrotowa

Rehabilitacja dziecięca

FOTELIK REHABILITACYJNY
RECARO YOUNG SPORT REHA
9 36 kg
Fotelik RECARO Young Sport Reha to najnowszy
produkt z grupy samochodowych fotelików rehabilitacyjnych przystosowanych do przewożenia
dzieci z niepełnosprawnością.
Został przygotowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa podczas jazdy dzieciom
o wadze od 9-36 kg. W ten sposób producent
umożliwił zastosowanie specjalistycznego fotelika dziecięcego w trzech klasach wagowych.
Takie rozwiązanie jest unikalne na rynku, dlatego, że pozwala na zastosowanie dla dzieci pomiędzy 9 miesiącem, a 12 rokiem życia.
RECARO Young Sport Reha został wyposażony
w regulowany na wysokość zagłówek, system
pelot pozycjonujących dla dzieci mieszczących
się w małym i średnim przedziale wagowym, pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z sygnalizacją
dźwiękową informującą o rozpięciu psów, a także
łatwą w zastosowaniu regulację pochylenia przy
wykorzystaniu pokrętła. Fotelik poprzez dostosowanie w trzech klasach wagowych posiada
dwa rodzaje zapięć współpracujących z pasami
samochodowymi: adaptery za oparciem pleców
dla dzieci o wadze 9-20 kg, a także adaptery przy
zagłówku i biodrach dla dzieci o wadze 15-36 kg.
RECARO Young Sport Reha wykonany jest z bardzo dobrej jakości tkanin i pianek, dlatego komfort siedzenia jest na najwyższym poziomie. Spełnia Bieżące normy ECE R 44/04 grupy ECE I-III.
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Rehabilitacja dziecięca

KOMPLET
Recaro Sport Reha

FOTELIK W KOLORZE SZARYM
880

AKCESORIA DLA FOTELIKA RECARO YOUNG SPORT REHA NA ZAMÓWIENIE
Podnóżek
Podkładka dolna pozycjonująca
Nózki stabilizujące
Płyta obrotowa
Stolik

806+866
810
817
820+819 uchwyt metalowy
820+818 ISOFIX
885

CECHY
• szybka instalacja w samochodzie
• dwa rodzaje mocowań fotelika w różnych
klasach wagowych
• 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
• sygnalizacja odpięcia pasów
• zestaw pelot pozycjonujących
• łatwa regulacja do pozycji półleżącej
• regulacja wysokości zagłówka
• miękki klin pozycjonujący w zestawie

WYBRANE AKCESORIA DLA RECARO YOUNG SPORT REHA

Uchwyt

Regulacja pozycji

PARAMETRY
Głębokość siedziska
Szerokość siedziska
Wysokość oparcia
Wymiary (S x W x G)

RECARO YOUNG SPORT REHA
31 cm
przód 31 cm, tył 28 cm
55-65 cm
47 x 63 x 52 cm

Maks. obciążenie

9-36 kg

Waga

ok. 8 kg

Timago International Group, Polska

Regulacja wyskości
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Rehabilitacja dziecięca

MOBILNE ŁÓŻKO THEVO ADAPT SLEEPING STAR
Mobilne łóżko Thevo Adapt Sleeping Star składa się z stelaża wykonanego z systemu specjalnych
łopatek zamocowanych na giętkich poprzeczkach wykonanych z PCV i włókna szklanego,
zawieszonych w systemie gum oraz materaca o innowacyjnej komorowej konstrukcji. Łóżko
wpływa na układ nerwowy dziecka zapewniając zrównoważenie napięcia mięśniowego. Zapewnia
dziecku rozluźnienie w obrębie przyczepów mięśniowych, nie dopuszczając do nadmiernych napięć.
Materac odpowiednio podpierając i odciążając równoważy stosunek pomiędzy relaksem a ruchem,
sprawia, że sen jest głębszy, dłuższy i bardziej komfortowy. System mikrostymulacji wpływa
na prawidłową postawę. Poszewka materaca wykonana jest z oddychającej, paroprzepuszczalnej,
zmywalnej tkaniny. Łóżko dzięki swojej lekkiej konstrukcji łatwo się zwija i jest proste w transporcie.
Występuje w różnych rozmiarach: 60 x 120 cm, 70 x 140 cm oraz 90 x 200 cm.
CECHY
• wspiera i promuje mobilność dziecka
• wywiera pozytywny wpływ na układ
mięśniowo–szkieletowy
• hamuje przewodnictwo bodźców bólowych
• hamuje spastykę (nadmierne napięcie
mięśniowe)

Timago International Group, Polska

•
•
•
•

ułatwia zasypianie
zapewnia długi, spokojny sen
poprawia jakość życia dziecka i rodziny
równoważy stosunek pomiędzy ruchem
i relaksem
• nie wywiera działań niepożądanych

www.timago.com
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ŁÓŻKA REHABILITACYJNE

Łóżka rehabilitacyjne

Hermann Bock to renomowana niemiecka firma z 90-letnim doświadczeniem w produkcji rehabilitacyjnych łóżek sterowanych elektrycznie dla osób: starszych, o obniżonej sprawności ruchowej, a także niepełnosprawnych. Jako pierwsi na rynku w roku 1983 wyprodukowali elektrycznie sterowane łoże, a na przestrzeni lat zaoferowali wiele innowacyjnych rozwiązań, które są
obecnie powszechnie stosowane w opiece medycznej. Na dzień dzisiejszyj Hermann Bock jest
wiodącym producentem specjalistycznych łóżek, a jego produkty cechują się wysoką jakością,
trwałością, bezpieczeństwem oraz komfortem użytkowania. Poprzez realizację misji firma umacniała stopniowo swoją pozycję na rynku stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek.
PRODUKTY
Łóżka zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić pacjentom maksymalny komfort i bezpieczeństwo, a dzięki swojej budowie i zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w produkcji są wyrobami
o wysokiej trwałości materiałów niespotykanych w podobnych produktach na rynku. Łóżka składają się z wytrzymałej ramy powlekanej proszkowo metodą elektrostatyczną, stelaża (łoża) wykonanego z drewnianych, elastycznych, resorowych poprzeczek o wytrzymałości nacisku 135kg,
silikonowych wkładów przy poprzeczkach łoża podwyższających żywotność produktu, bocznych
barierek z blokadą opuszczania, zespołu siłowników oraz wysięgnika z uchwytem.
Stelaż posiada 4 funkcjonalne obszary: głowa i tułów, dolny odcinek kręgosłupa oraz górny
i dolny odcinek nóg. Dzięki zaawansowanym funkcjom elektrycznej regulacji system zapewnia
pacjentowi możliwość wygodnego ułożenia każdego z tych obszarów. Łóżka posiadają również
elektrycznie sterowaną regulację wysokości i kąta nachylenia zagłówka w zakresach określonych
dla konkretnego modelu oraz możliwość elektrycznego dopasowania kąta ułożenia podudzi.
W chwili obecnej wszystkie oferowane modele wyposażone są w system 24V istotny w szczególności dla osób z problemami kardiologicznymi, który zapewnia komfort i bezpieczeństwo przy
niskim napięciu prądu w obrębie siłowników.
Dodatkowym, ważnym aspektem jest fakt, iż łóżka można łatwo złożyć i rozłożyć poprzez wykorzystanie uchwytów transportowych, a czynności te może wykonać jedna osoba.
WSPÓŁPRACA Z TIMAGO
Nasza współpraca z Hermann Bock rozpoczęła się w roku 2007. W tym okresie firma Timago wykorzystując swoją mocną pozycję rynkową, możliwości magazynowe, a także obszerne kontakty
w branży z powodzeniem dystrybuowała produkty do specjalistycznych sklepów medycznych,
sanatoriów, domów pomocy społecznej, placówek pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Ważnym elementem wpływającym na powodzenie produktu, który jest tak istotny w życiu osób, którym ułatwia czynności życiowe i pielęgnacyjne, jest fakt, że wysoka jakość, trwałość i bezawaryjność jest
tutaj ogromnie widoczna. Tym samym wyrażamy nadzieję, że osoby, które zdecydują się zaufać
produktom Hermann Bock, będą mogły korzystać z ich przez długie lata.

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE

Łóżka rehabilitacyjne

Łóżka rehabilitacyjne

MODEL:

DOMIFLEX

DOMIFLEX ŁÓŻKO REHABILITACYJNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE
CECHY
• stalowa, wytrzymała rama malowana proszkowo
• estetyczne wykończenie łóżka w kolorze Havanna
• 4-cześciowe łamane łoże drewniane lub metalowe (opcja)
• precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące
• regulacja wysokości w zakresie od 40 do 81 cm
• regulacja kąta zagłówka od 0o do 70o
• stabilne barierki boczne
• możliwość transportu pacjenta
• prosty montaż, demontaż i transport
• wytrzymałe, silikonowe uchwyty poprzeczek łoża
• wysięgnik z uchwytem w standardzie
• możliwość zastosowania systemu Ripolux® (opcja)
• możliwość wyposażenia w funkcję Trendelenburga / anty-Trendelenburga (opcja)
• możliwość zamówienia stelaża o wymiarach 90 x 220 cm (opcja)

Timago International Group, Polska
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Łóżka rehabilitacyjne

BEZPIECZEŃSTWO
• 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

KODY PRODUKTÓW
Domiflex – stelaż drewniany
BOCK-D-261 A001
Domiflex – stelaż metalowy
BOCK-D-261 A007
Domiflex – stelaż drewniany,
BOCK-D-261 A014
funkcja Trend. / anty-Trend.
Domiflex – system Ripolux®
BOCK-D-261 A016
Domiflex – stelaż drewniany
BOCK-D-261
A029
90 x 220 cm

Timago International Group, Polska

• specjalny spiralny kabel sieciowy
• wspornik zapobiegający skręceniu kabli
• system IPX4 (zabezpieczający przed
wnikaniem wody)
• system 24V (niskiego napięcia
w siłownikach)
SPECYFIKACJA
Waga całkowita
Wymiar stelaża
Wymiar zewnętrzny
Bezpieczna ładowność
Maksymalne obciążenie
Regulacja wysokości
Regulacja zagłówka
Wysokość podnośnika od podłoża
Wysokość poręczy bocznych

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

~82 kg
90 x 200 cm
103 x 221 cm
170 kg
135 kg
40-81 cm
0o do 70o
23 cm
38,5 cm

Łóżka rehabilitacyjne

MODEL:

DOMIFLEX II

DOMIFLEX II ŁÓŻKO REHABILITACYJNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE
CECHY
• stalowa, wytrzymała rama malowana proszkowo
• estetyczne wykończenie łóżka w kolorze Havanna
• zewnętrzne siłowniki w wersji zabudowanej
• 4-cześciowe łamane łoże drewniane
• precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące
• regulacja wysokości w zakresie od 40 do 81 cm
• regulacja kąta zagłówka od 0o do 70o
• stabilne barierki boczne
• możliwość transportu pacjenta
• prosty montaż, demontaż i transport
• wytrzymałe, silikonowe uchwyty poprzeczek łoża
• wysięgnik z uchwytem w standardzie
• możliwość zastosowania systemu Ripolux® (opcja)
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Łóżka rehabilitacyjne

BEZPIECZEŃSTWO
• 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)

SPECYFIKACJA
Waga całkowita
~82 kg
Wymiar stelaża
90 x 200 cm
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
23 cm
od podłoża

Domiflex II – stelaż drewniany
Domiflex II – system Ripolux®

Timago International Group, Polska

Wysokość poręczy
bocznych

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

BOCK-D-261 A003
BOCK-D-261 A036
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Timago International Group Spółka z o.o. i Spółka – Spółka Komandytowa
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała
Dział handlowy: tel. +48 33 499 50 00, fax +48 33 499 50 11
www.timago.com, e-mail: info@timago.com
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Katalog produktów

