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DANE PRODUKTU Product details 

Kod produktu Product code 

FS 914L 

Nazwa produktu 

Podpórka dwukołowa aluminiowa 
Product name 

Aluminium 2-wheeled walker  

Kategoria 

Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy 

Category 

Rehabilitation & Supportive Equipment 

Wersje 

Kolor niebieski i zielony 
Version 

Blue colour and green colour 

Opis produktu 

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

 

Product features 

Folding 2-wheeled walker is made of powder 
coated light aluminium frame. It possesses 
wide and welded black seat made of plastic 
material, and soft backrest. The walker is 
equipped with height adjustable legs with 
wheels at the front, and soft foamed push 
handles. 
 
 

PAKOWANIE Packing  

Ilość w opakowaniu Qty in box 

2szt. /pcs w kartonie zbiorczym/ in outer box 

Wymiary kartonu Box dimension 

60 x 28 x 90 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: 59 cm 
• Głębokość: 48 cm 
• Wysokość całkowita: 78-88 cm 
• Wysokość do siedzenia: 52-62 cm 
• Waga podpórki: 4,3 kg 
• Maksymalne obciążenie: 100 kg 

 
 

 
 
 
 

 

Technical properties 
• Overall width: 59 cm 
• Depth: 48 cm 
• Overall height: 78-88 cm 
• Height to the seat: 52-62 cm 
• Weight of walker: 4.3 kg 
• Maximum capacity: 100 kg 

 

Rysunek techniczny 
 

 

 
 

Cechy produktu 
 

a. Rama: aluminiowa, malowana 
proszkowo 

b. Kolor: Niebieski lub Zielony 
c. Uchwyty piankowe 
d. Regulowana wysokość 
e. Siedzisko z tworzywa sztucznego, 

koloru czarnego 
f. Od przodu dwie pary kół 
 

Product components 
 

a. Aluminium powder coated frame 
b. Blue or green colour 
c. Foamed handles 
d. Height adjustment  
e. Black plastic seat 
f. Two pairs of wheels at the front 

 

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) 

 


