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Timago International Group  
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11. Informacje dodatkowe 

 

Data utworzenia instrukcji: 12.06.2013r. 

Wytwórca zastrzega prawo do aktualizacji niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadamiania. 

Oznaczenia 

: 

 

 

 

 

 

 

Miejsce na notatki: 

  

 Numer 

referencyjny 
 Data produkcji 

 
Numer partii  Wytwórca 

 Zapoznaj się z 

instrukcją 
 Uwaga! 

 Znak informujący, że wytwórca dokonuje oceny 

zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi 

Dyrektywy UE dla wyrobów medycznych klasy I. 
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8. Informacje ostrzegawcze 

NIE NALEŻY! korzystać z urządzenia medycznego, bez zapoznaniem się z informacjami zawartymi w 

niniejszej instrukcji. Niewłaściwe użycie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała, lub uszkodzenia 

urządzenia. 

NIE NALEŻY! przekraczać maksymalnych, dopuszczalnych obciążeń wagą pacjenta (patrz dane techniczne). 

W przeciwnym razie może dojść do urazu pacjenta, lub uszkodzenia urządzenia. 

NIE NALEŻY!  przytwierdzać lub  zawieszać przedmiotów na  ramie lub podłokietniku wózka to prowadzi do 

niestabilności  co grozi urazem pacjenta. 

NIE NALEŻY! używać podłokietników jako pomocy do wstawania. W razie potrzeby wezwać osobę do 

pomocy. 

NIE NALEŻY! odciążać kończyn dolnych kładąc ich na meble lub inne przedmioty ponieważ odchylanie się 

do tyłu wymaga zmiany położenia środka ciężkości i zwiększa niebezpieczeństwo wywrócenia się 

urządzenia. 

NALEŻY! używać tylko wyposażenia dodatkowego lub oryginalnych części zamiennych pochodzących od 

Wytwórcy. W przypadku braku ich dostępności, użycie zamienników pochodzących od innych 

Producentów, skonsultuj z Wytwórcą. 

9. Konserwacja i zalecenia kontrolne 

Czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących np. mydła lub delikatnych 

detergentów posiadających atest PZH, wycierać do sucha. 

NIE NALEŻY! używać do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani 

żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami a co za tym idzie – utratą praw 

gwarancyjnych) 

Jeśli produkt jest użytkowany przez wiele osób (np. dom opieki), należy stosować środki dezynfekcyjne. 

Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy oczyścić tapicerkę i uchwyty. Dezynfekcje należy 

przeprowadzić przy pomocy środków chemicznych odpowiednich do powłok i powierzchni naszego 

produktu. Stosowanie tych środków dezynfekujących dopuszczone powinno być przez Urząd Rejestracji 

Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie 

10. Dane dotyczące gwarancji 

 Zasady gwarancji określa w pełni wypełniona karta gwarancyjna.  Do celów gwarancyjnych należy 

bezwzględnie zachować paragon lub inny dowód sprzedaży.  
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1.Wstęp 

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu należy dokładnie sprawdzić czy produkt nie zawiera 

zewnętrznych uszkodzeń , które mogły wystąpić podczas transportu. Następnie prosimy o dokładne 

zapoznanie się z treścią instrukcji użytkowania. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem 

prowadzącym, bądź terapeutą lub inną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje medyczne, w celu 

ustalenia czy wydany produkt medyczny spełnia  potrzeby małego pacjenta. 

2.Zastosowanie 

Wózek toaletowy transportowy przeznaczony jest dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, ze 

schorzeniami narządu ruchu. Pełni on funkcję toaletową dzięki wyposażeniu w pojemnik sanitarny. Został 

tak zaprojektowany, że z racji  swojej konstrukcji można  najeżdżać nim na sedes. Jest łatwy w transporcie 

ze względu na swoją składaną ramę. 

3.Wykonanie 

Wózek toaletowy transportowy wykonany jest 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.  

4.Montaż i główne zalecenia użytkowania  

Produkt po wyjęciu z opakowania należy złożyć 
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1.W celu złożenia produktu należy najpierw wsunąć rurki oparcia w obie tylne części ramy głównej, 

następnie zablokować oparcie dokręcając motylki. 

2.Podłokietniki należy zamontować w przedniej części ramy przez wciśnięcie zatrzasku w ramie głównej.  

3.Podnóżki mocuje się w przedniej części ramy głównej. Należy rozłożyć płyty podnóżka aby określić, który 

podnóżek jest lewy który prawy. Podnóżki należy osadzić na dwóch bolcach i obrócić do środka, aż 

zatrzaśnie się zamek. Jeżeli nie udało się za pierwszym razem należy spróbować ponownie dociskając 

delikatnie zamek.  

4.Pasek na łydki wyregulować w pożądanej pozycji 

Hamulec  zamontowany jest na tylnych kołach w celu jego zablokowania należy docisnąć dźwignię nr 1 

hamulca stopą do oporu. Aby odblokować kółko należy nacisnąć dźwignię nr 2 hamulca stopą do oporu. 

UWAGA ! wózek powinien być użytkowany tylko przy pomocy osoby trzeciej. 

 

UWAGA! przed wsiadaniem i zsiadaniem z wózka toaletowego należy zacisnąć hamulce na dwóch tylnych 

kołach, aby zapobiec niepożądanemu ruchowi kół. 

UWAGA! przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że szerokość bioder nie jest większa niż 

szerokość siedziska (45 cm). 

UWAGA! Wózek należy używać do pokonywania tylko krótkich odcinków ponieważ nie posiada on 

amortyzatorów i przy długotrwałym użytkowaniu może dojść do urazu pacjenta. 

UWAGA! aby  zwiększyć bezpieczeństwo należy usiąść maksymalnie głęboko, po środku siedziska, aby 

zapobiec niestabilności produktu. 

UWAGA! kółka powinny mieć zawsze pewny, stabilny kontakt z powierzchnią. 

Niedopuszczalne jest użytkowanie wózka na nierównej powierzchni ponieważ koła mogą stawiać opór co 

może prowadzić do niestabilności (wywrotności produktu).  
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5.Specyfikacja techniczna 

Rama Stalowa 

Rodzaj powlekania Malowana 

proszkowo 

Szerokość wewnętrzna 45 cm 

Szerokość zewnętrzna 55 cm 

Głębokość 87 cm 

Wysokość całkowita 95 cm 

Wysokość do siedziska 53 cm 

Waga produktu 10,6 kg 

Maksymalne obciążenie produktu 100 kg 

 

6. Etykieta i oznaczenia 

 

 

 

 

 

 

7. Części składowe 

A Rama główna 

B Oparcie 

C Podłokietnik 

D Pdnóżek 

E Koło 

F Pojemnik sanitarny 

G Hamulec zaciskowy 

 


