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DANE PRODUKTU Product details 

Kod produktu Product code 

TGR-R RS 881 

Nazwa produktu 

Podpórka czterokołowa stalowa 
Product name 

Steel 4- wheeled rollator 

Kategoria 

Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy 

Category 

Rehabilitation & Supportive Equipment 

Wersje 

Kolor ciemno-niebieski  
Version 

Dark blue colour 

Opis produktu 
Podpórka czterokołowa przeznaczona jest dla 
osób o obniżonej sprawności ruchowej, które 
potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji 
podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób 
starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, 
poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia 
bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie 
podpórki wpływa  pozytywnie na powrót do 
aktywności osób mających problemy z lokomocją 
lub pionizacją.  Gwarantuje lepszą stabilność, 
podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.  
 

Product features 
The rollator is designed for patients with reduced 
mobility who need stable support and help while 
walking. It is also recommended to the elderly as 
an aid in keeping balance, improving walking 
comfort and ensuring safety from falling or 
losing balance. The use of the rollator affects 
positively on the return to activity of the people 
with locomotion and tilting to erect position 
problems. It guarantees better stabilization, 
support and security while walking. 
 
 
 

PAKOWANIE Packing  

Ilość w opakowaniu Qty in box 
1 szt./pc w kartonie jednostkowym/ in one box 

Wymiary kartonu Box dimension 
62 x 27 x 72 cm 

Komponenty pakowania 

• Karta gwarancyjna 
• Instrukcja użytkowania 
• Etykieta marketingowa 

 

Packaging components 

• Warranty card 
• User manual 
• Marketing sticker 

Zabezpieczenie produktu 
• Karton 
• Worek foliowy 

 

Packaging protection 
• BOX 
• PE Bag 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA Technical specification 

Parametry techniczne 
• Szerokość całkowita: 57 cm 
• Głębokość całkowita: 65 cm 
• Wymiar siedziska: 38 cm x 16 cm 
• Wysokość siedziska od podłoża: 60 cm 
• Regulacja wysokości uchwytów: 75-98 cm 
• Waga: 10,8 kg 
• Maksymalne obciążenie: 135 kg 
• Maksymalne obciążenie koszyka: 12 kg 

 
 

 
 
 
 

 

Technical properties 
• Overall width: 57 cm 
• Overall depth: 65 cm 
• Seat dimensions: 38 cm x 16 cm 
• Seat height from the ground: 60 cm 
• Handles height adjustment: 75-98 cm 
• Weight: 10.8 kg 
• Maximum capacity: 135 kg 
• Maximum capacity of the basket: 12 kg 

 
Rysunek techniczny 

 
 
 
 

Cechy produktu 
 

a. Anatomiczne uchwyty 
b. Regulowane na wysokość rączki 
c. Hamulce z zaciskiem postojowym 
d. Siedzisko ze zdejmowana tacką 
e. Uchwyt na kule 
f. Praktyczny koszyk i tacka do przewożenia 

przedmiotów 
g. Pełne gumowe koła o średnicy 8'' 
h. Funkcja składania do transportu 

 

Product components 
 

a. Anatomic handgrips 
b. Height adjustable handles 
c. Hand brakes with locking mechanism 
d. Seat with removable tray 
e. Crutch holder 
f. Practical basket and tray for carrying objects 
g. Solid, rubber wheels 8'' in diameter 
h. Folds into compact unit for transport 

 

 

 
CERTYFIKAT Certifications 

Pozostają w zgodności z wymaganiami zasadniczymi 
Dyrektywy 93/42/EWG i zharmonizowanymi z nią 
normami, Dyrektywy 2007/47/WE, a także Ustawy z 
dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. 
nr 107, poz. 679 ze zmianami) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
12.01.2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla 
wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 nr 16, poz. 74 ze 
zmianami). 
 

Meet the requirements of the Medical Devices Directive 
93/42/EEC with harmonized standards, Medical Devices 
Directive 2007/47/EC and the Polish Act of the Medical 
Devices of 20.05.2010 and Regulation of the Minister of 
Health of 12.01.2011 regarding essential requirements 
for medical devices.  
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OZNAKOWANIE Labeling 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

……………………………                    ………………………………. 
        Opracował (Prepared by)           Zatwierdził (Approved) 

 


