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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
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+/-- 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
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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.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

Akcesoria rehabilitacyjne

PODUSZKA DO WÓZKA

TORBA DO BALKONIKA

NASADKI NA KULE, LASKI I BALKONIKI

STOLIK DO WÓZKA
UCHWYT NA KULĘ

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

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.

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

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

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

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)

Timago International Group, Polska

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

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)

www.timago.com

e-mail: info@timago.com

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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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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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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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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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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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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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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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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