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manualny

JAK WYBRAĆ
WÓZEK INWALIDZKI?

1) RODZAJ WÓZKA - MANUALNY CZY ELEKTRYCZNY?

zdecydowania tańsza opcja, która pozwoli też na stałe utrzymywanie w ruchu górnej części ciała. 
Wózki ręczne pomagają zachować dużą sprawność ramion, są też jedną z form rehabilitacji.
Na co zwrócić uwagę?
- dopasowanie modelu do stopnia niepełnosprawności;
- dobór głębokości i szerokości siedziska;
- materiał wykonania: aluminiowy (lżejszy) czy stalowy (cięższy)

elektryczny
idealny dla osób, które nie są w stanie samodzielnie poruszać się na wózku ręcznym. Sterowane 
za pomocą joysticka będą idealnym wyjściem dla osób starszych lub tych, które nie radzą sobie
z samodzielnym przemierzaniem nawet niewielkich odległości.
Na co zwrócić uwagę?
- moc silnika i możliwości, jakie daje użytkownikowi danego modelu;
- sprawność hamulców, oświetlenie, sposób sterowania oraz siedzisko;
- koła: duże lub małe

     Bez względu, czy decydujemy się na model ręczny, czy też elektryczny, ważne jest przede
wszystkim dopasowanie modelu do stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia oraz trybu życia. 
Warto spojrzeć też na tworzywo, z którego wózek został wykonany, rodzaj boczków, kół oraz hamulców.

2) REFUNDACJA

 Aby uzyskać refundację, należy najpierw skontaktować się z lekarzem-specjalistą
(ortopedą, neurologiem, reumatologiem bądź lekarzem rehabilitacji medycznej), który pomoże 
dobrać odpowiedni sprzęt.
 Istotne jest także wypełnienie właściwego wniosku do późniejszego złożenia w wybranej 
placówce Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wpisanie dopasowanego do naszych potrzeb kodu 
zaopatrzenia. Po otrzymaniu zlecenia potwierdzamy je we wspomnianej placówce NFZ, 
a podpisane zlecenie jest automatycznie gotowe do realizacji w wybranym sklepie medycznym.
 Dodatkowe dofinansowanie jest możliwe do uzyskania w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie. W tym celu przygotować należy wniosek o dofinansowanie, orzeczenie
o niepełnosprawności, kopię zlecenia zaopatrzenia ortopedycznego oraz Fakturę Proforma, ofertę 
na sprzęt którego zakup ma być dofinansowany. Gdy wniosek zostanie rozpatrzony przez
PCPR – zlecenie będzie gotowe do realizacji.
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FS 692
Transport TIM 

Elektryczne Aluminiowe wózki
Electric-TIM I i Electric-TIM II to elektryczne wózki inwalidzkie na 
małych lub dużych kołach posiadające energooszczędny i wydajny 
silnik o mocy 130 W. Doskonale radzą sobie zarówno w pomieszczeniach 
jak i w terenie. Co jest ważne wózek łatwo się składa i rozkłada.
Panel sterowania posiada przycisk włączający, podświetlenie 
przycisków, uniwersalny joystick, klakson. Wózki wyposażone są
w bezpieczny i niezawodny hamulec elektromagnetyczny oraz w pełni 
zamknięty, bezobsługowy akumulator. System anty-wywrotny nie tylko 
zapewnia bezpieczna jazdę ale także sprawia, że poruszanie na tym 
wózku jest w pełni bezpieczne. 

Transportowe
Transport-TIM to wózek toaletowy transportowy, który jest sprzętem 
pomocniczym dla osób, mających problemy z samodzielnym 
poruszaniem się, oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami 
ruchowymi. Przeznaczony do korzystania wewnątrz pomieszczeń. Może 
być obsługiwany tylko przy pomocy osoby towarzyszącej. Wózek pełni 
funkcję transportowo-toaletową dzięki wyposażeniu w pojemnik 
sanitarny pod siedziskiem i cztery obrotowe koła można nim najeżdżać 
na sedes. Ma na celu ułatwienie codziennej higieny użytkownika. 

Prysznicowe
Shower-TIM to wózek prysznicowy transportowy, który jest sprzętem 
pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności 
higienicznych. Przeznaczony do korzystania wewnątrz pomieszczeń. 
Może być obsługiwany tylko przy pomocy osoby towarzyszącej. Wózek 
pełni funkcję transportową i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego 
zarówno w domu jak i w warunkach szpitalnych. 

Dane techniczne: 
Funkcja - PRYSZNICOWO-TRANSPORTOWA
Rama - ALUMINIOWA
Siedzisko - PCV Z WYCIĘCIEM "U”
Podłokietniki - UCHYLNE
Pojemnik sanitarny - NIE
Podparcie na nogi - TAK
Koła - 4 OBROTOWE
Możliwość najeżdżania na sedes - nie
Stosowanie pod prysznic - tak
Waga wózka - 6 kg

FS 7926L
Shower TIM 

Dane techniczne: 
Funkcja - TOALETOWO TRANSPORTOWA
Rama - STALOWA MALOWANA PROSZKOWO
Siedzisko - MIĘKKIE TAPICEROWANE
Podłokietniki - UCHYLNE
Pojemnik sanitarny - TAK
Podnóżki - UCHYLNE I ZDEJMOWANE
Koła - 4 OBROTOWE Z HAMULCAMI
Możliwość najeżdżania na sedes - TAK
Stosowanie pod prysznic - NIE
Waga wózka - 10,6 kg

Specjalne
Special-TIM to wózek specjalny wykonany z wytrzymałej, 
aluminiowej  stabilizujący plecy i głowę - dodatkowo zaopatrzony 
w funkcję toaletową

Wyposażenie:
zagłówek, pojemnik sanitarny, pompka, zestaw kluczy
tapicerka z poduszką stabilizującą głowę

Dane techniczne:
  Hamulec dla osoby prowadzącej - NIE
  Poduszka do siedzenia w zestawie - NIE
  Podłokietniki - Z FUNKCJĄ DEMONTAŻU
  Pas dla użytkownika - TAK - CZTEROPUNKTOWY
  Rodzaj kół tylnych - POMPOWANE O ŚREDNICY 24"
  Rodzaj wózka manualnego - WÓZEK RĘCZNY
  Maksymalna waga użytkownika - 100 kg
  Waga wózka - 21,5 kg
  Pojemnik sanitarny - TAK

FS 654LGC
Special TIM 

Rama - ALUMINIOWA
Ciągi - PLASTIKOWE
Kolor ramy - SREBRNY
Kolor tapicerki - CZARNY
Szybkozłączka - NIE
Kieszeń na drobiazgi - NIE

Poduszka piankowa - NIE
Odpinana tapicerka - NIE
Hamulec postojowy - TAK
Możliwość składania - TAK
Zagłówek zapinany na rzepy - TAK
Kółka antywywrotne regulowane - TAK

Wózek odpowiedni dla osób po amputacji kończyn - NIE
Podnóżki - UCHYLNE ALUMINIOWE REGULOWANE POD KĄTEM
Funkcja regulacji środka ciężkości - TAK NA PRZEDNICH KOŁACH
Rodzaj kół przednich - PEŁNE GUMOWE O ŚREDNICY 8"

Specjalne
Stable-TIM to wózek specjalny wykonany z wytrzymałej, aluminiowej 
ramy wózek inwalidzki stabilizujący głowę i plecy.

ALH008
Stable TIM 

Wyposażenie:
zagłówek  |  pompka  |  zestaw kluczy

Dane techniczne:
Rama - ALUMINIOWA
Poduszka piankowa - NIE
Odpinana tapicerka - NIE
Poduszka do siedzenia w zestawie - NIE
Ciągi - PLASTIKOWE
Szybkozłączka - NIE
Kieszeń na drobiazgi - NIE
Hamulec postojowy - TAK
Podłokietniki - Z FUNKCJĄ DEMONTAŻU
Zagłówek zapinany na rzepy - TAK
Kółka antywywrotna regulowane - TAK

Hamulec dla
osoby prowadzącej

Podłokietnik
z funkcją uchylania

Szybkozłączka

Ciągi

Podnóżki

Tylne koła

Maksymalne
obciążenie

Kolor ramy

- Tak - w rozmiarze
46 i 51cm + - -

+ +
(+ regulacja wysokości)

- - +

- + - - -

plastikowe profilowane stalowe aluminiowe

uchylane 
i zdejmowane

uchylane 
i zdejmowane

uchylane stalowe ze
skokową regulacją długości uchylane

z tworzywa

uchylane z 3-stopniową
regulacją kąta odchylenia

pompowane lub pełne
o średnicy 24”

pompowane lub pełne
o średnicy 24”

pełne gumowe
o średnicy 24”

pełne gumowe
o średnicy 24”

pompowane
o średnicy 20”

115 kg 115 kg (do rozmiaru 48cm)
135 kg (do rozmiaru 51cm) 225 kg 100 kg100 kg

srebrny srebrny, czarny,
ciemnoniebieski

srebrno-czarny srebrny chromczarny

Stalowe wózki

H011-B
Basic-TIM Standard-TIM Big-TIM

FS 901 K7
Classic-TIM

H011 Comfort-TIM
FS 681/FS 681U

Hamulec dla
osoby prowadzącej

Podłokietnik
z funkcją uchylania

Szybkozłączka

Odpinana tapicerka

Kółka antywywrotne

Pas dla użytkownika

Podnóżki

Tylne koła

+ + - +

+ + + -
podłokietniki regul. na wysokość

+ + + +

+ - +

+ + +

+

+

+ + ++

uchylane
i zdejmowane

uchylane
i zdejmowane uchylaneuchylane

pompowane
o średnicy 22”

pompowane
o średnicy 24”

pełne
o średnicy 24”

pompowane
o średnicy 24”

TGR-R WA C2600
Premium-TIM Expert-TIM Exclusive-TIM

E1 TGR-R WA 6700
Everyday-TIM

T101

Maksymalne
obciążenie 100 kg 120 kg 115 kg125 kg

Kolor ramy srebrny srebrny czerwonygrafit

Wózek odpowiedni dla osób po amputacji kończyn - NIE
Funkcja regulacji środka ciężkości - TAK NA PRZEDNICH KOŁACH
Sposób składania wózka - SKŁADANY NA PODWÓJNYM KRZYŻAKU
Rodzaj kół tylnych - POMPOWANE O ŚREDNICY 22"
Podnóżki- UCHYLNE REGULOWANE POD KĄTEM
Pas dla użytkownika - TAK - CZTEROPUNKTOWY
Hamulce bębnowe dla osoby prowadzącej - TAK

duże koła

D130AL 
Electric TIM I

małe koła

D130HL 
Electric TIM II

Cechy urządzeń:
aluminiowa składana rama
łamane oparcie
odpinana tapicerka
zasięg do 20 km
panel sterowania-joystick
sygnalizacja dźwiękowa
prędkościomierz – 5 biegów
koła pompowane: 
tylne 22'', przednie 8'' (TIM I)
tylne 12'', przednie 8'' (TIM II)
kółka anty-wywrotne
max. obciążenie 90 kg
szerokość siedziska 45 cm

Dane techniczne: 
Prędkość maksymalna: ≤ [6km/h]
Zużycie energii: ≤2.5 [kWh] / 100 [km]
Maksymalne obciążenie: do 90 [kg]
Droga hamowania
na płaszczyźnie poziomej: ≤1,5[m]
Zasięg: ≤ 20[km]
Maksymalny zasięg bezpiecznego
hamowania na zboczu: ≤ 3.6[m] (6°)
Akumulator: litowy DC 24[V] x 18[Ah]
Wewnętrzne zasilanie: DC24[V]±5[V]
Moc silników: ok. 130[W] dla prawego
i lewego silnika
Wysokość prześwitu do przeszkody: ≤ 40[mm]
Dopuszczalne wzniesienie: ≤ 6°
Maks. bezpieczne nachylenie: 9°
Minimalny promień skrętu: 1,2[m]
Hałas: ＜65[dB]
Waga wózka: 26 kg
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FS 692
Transport TIM 

Elektryczne Aluminiowe wózki
Electric-TIM I i Electric-TIM II to elektryczne wózki inwalidzkie na 
małych lub dużych kołach posiadające energooszczędny i wydajny 
silnik o mocy 130 W. Doskonale radzą sobie zarówno w pomieszczeniach 
jak i w terenie. Co jest ważne wózek łatwo się składa i rozkłada.
Panel sterowania posiada przycisk włączający, podświetlenie 
przycisków, uniwersalny joystick, klakson. Wózki wyposażone są
w bezpieczny i niezawodny hamulec elektromagnetyczny oraz w pełni 
zamknięty, bezobsługowy akumulator. System anty-wywrotny nie tylko 
zapewnia bezpieczna jazdę ale także sprawia, że poruszanie na tym 
wózku jest w pełni bezpieczne. 

Transportowe
Transport-TIM to wózek toaletowy transportowy, który jest sprzętem 
pomocniczym dla osób, mających problemy z samodzielnym 
poruszaniem się, oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami 
ruchowymi. Przeznaczony do korzystania wewnątrz pomieszczeń. Może 
być obsługiwany tylko przy pomocy osoby towarzyszącej. Wózek pełni 
funkcję transportowo-toaletową dzięki wyposażeniu w pojemnik 
sanitarny pod siedziskiem i cztery obrotowe koła można nim najeżdżać 
na sedes. Ma na celu ułatwienie codziennej higieny użytkownika. 

Prysznicowe
Shower-TIM to wózek prysznicowy transportowy, który jest sprzętem 
pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności 
higienicznych. Przeznaczony do korzystania wewnątrz pomieszczeń. 
Może być obsługiwany tylko przy pomocy osoby towarzyszącej. Wózek 
pełni funkcję transportową i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego 
zarówno w domu jak i w warunkach szpitalnych. 

Dane techniczne: 
Funkcja - PRYSZNICOWO-TRANSPORTOWA
Rama - ALUMINIOWA
Siedzisko - PCV Z WYCIĘCIEM "U”
Podłokietniki - UCHYLNE
Pojemnik sanitarny - NIE
Podparcie na nogi - TAK
Koła - 4 OBROTOWE
Możliwość najeżdżania na sedes - nie
Stosowanie pod prysznic - tak
Waga wózka - 6 kg

FS 7926L
Shower TIM 

Dane techniczne: 
Funkcja - TOALETOWO TRANSPORTOWA
Rama - STALOWA MALOWANA PROSZKOWO
Siedzisko - MIĘKKIE TAPICEROWANE
Podłokietniki - UCHYLNE
Pojemnik sanitarny - TAK
Podnóżki - UCHYLNE I ZDEJMOWANE
Koła - 4 OBROTOWE Z HAMULCAMI
Możliwość najeżdżania na sedes - TAK
Stosowanie pod prysznic - NIE
Waga wózka - 10,6 kg

Specjalne
Special-TIM to wózek specjalny wykonany z wytrzymałej, 
aluminiowej  stabilizujący plecy i głowę - dodatkowo zaopatrzony 
w funkcję toaletową

Wyposażenie:
zagłówek, pojemnik sanitarny, pompka, zestaw kluczy
tapicerka z poduszką stabilizującą głowę

Dane techniczne:
  Hamulec dla osoby prowadzącej - NIE
  Poduszka do siedzenia w zestawie - NIE
  Podłokietniki - Z FUNKCJĄ DEMONTAŻU
  Pas dla użytkownika - TAK - CZTEROPUNKTOWY
  Rodzaj kół tylnych - POMPOWANE O ŚREDNICY 24"
  Rodzaj wózka manualnego - WÓZEK RĘCZNY
  Maksymalna waga użytkownika - 100 kg
  Waga wózka - 21,5 kg
  Pojemnik sanitarny - TAK

FS 654LGC
Special TIM 

Rama - ALUMINIOWA
Ciągi - PLASTIKOWE
Kolor ramy - SREBRNY
Kolor tapicerki - CZARNY
Szybkozłączka - NIE
Kieszeń na drobiazgi - NIE

Poduszka piankowa - NIE
Odpinana tapicerka - NIE
Hamulec postojowy - TAK
Możliwość składania - TAK
Zagłówek zapinany na rzepy - TAK
Kółka antywywrotne regulowane - TAK

Wózek odpowiedni dla osób po amputacji kończyn - NIE
Podnóżki - UCHYLNE ALUMINIOWE REGULOWANE POD KĄTEM
Funkcja regulacji środka ciężkości - TAK NA PRZEDNICH KOŁACH
Rodzaj kół przednich - PEŁNE GUMOWE O ŚREDNICY 8"

Specjalne
Stable-TIM to wózek specjalny wykonany z wytrzymałej, aluminiowej 
ramy wózek inwalidzki stabilizujący głowę i plecy.

ALH008
Stable TIM 

Wyposażenie:
zagłówek  |  pompka  |  zestaw kluczy

Dane techniczne:
Rama - ALUMINIOWA
Poduszka piankowa - NIE
Odpinana tapicerka - NIE
Poduszka do siedzenia w zestawie - NIE
Ciągi - PLASTIKOWE
Szybkozłączka - NIE
Kieszeń na drobiazgi - NIE
Hamulec postojowy - TAK
Podłokietniki - Z FUNKCJĄ DEMONTAŻU
Zagłówek zapinany na rzepy - TAK
Kółka antywywrotna regulowane - TAK

Hamulec dla
osoby prowadzącej

Podłokietnik
z funkcją uchylania

Szybkozłączka

Ciągi

Podnóżki

Tylne koła

Maksymalne
obciążenie

Kolor ramy

- Tak - w rozmiarze
46 i 51cm + - -

+ +
(+ regulacja wysokości)

- - +

- + - - -

plastikowe profilowane stalowe aluminiowe

uchylane 
i zdejmowane

uchylane 
i zdejmowane

uchylane stalowe ze
skokową regulacją długości uchylane

z tworzywa

uchylane z 3-stopniową
regulacją kąta odchylenia

pompowane lub pełne
o średnicy 24”

pompowane lub pełne
o średnicy 24”

pełne gumowe
o średnicy 24”

pełne gumowe
o średnicy 24”

pompowane
o średnicy 20”

115 kg 115 kg (do rozmiaru 48cm)
135 kg (do rozmiaru 51cm) 225 kg 100 kg100 kg

srebrny srebrny, czarny,
ciemnoniebieski

srebrno-czarny srebrny chromczarny

Stalowe wózki

H011-B
Basic-TIM Standard-TIM Big-TIM

FS 901 K7
Classic-TIM

H011 Comfort-TIM
FS 681/FS 681U

Hamulec dla
osoby prowadzącej

Podłokietnik
z funkcją uchylania

Szybkozłączka

Odpinana tapicerka

Kółka antywywrotne

Pas dla użytkownika

Podnóżki

Tylne koła

+ + - +

+ + + -
podłokietniki regul. na wysokość

+ + + +

+ - +

+ + +

+

+

+ + ++

uchylane
i zdejmowane

uchylane
i zdejmowane uchylaneuchylane

pompowane
o średnicy 22”

pompowane
o średnicy 24”

pełne
o średnicy 24”

pompowane
o średnicy 24”

TGR-R WA C2600
Premium-TIM Expert-TIM Exclusive-TIM

E1 TGR-R WA 6700
Everyday-TIM

T101

Maksymalne
obciążenie 100 kg 120 kg 115 kg125 kg

Kolor ramy srebrny srebrny czerwonygrafit

Wózek odpowiedni dla osób po amputacji kończyn - NIE
Funkcja regulacji środka ciężkości - TAK NA PRZEDNICH KOŁACH
Sposób składania wózka - SKŁADANY NA PODWÓJNYM KRZYŻAKU
Rodzaj kół tylnych - POMPOWANE O ŚREDNICY 22"
Podnóżki- UCHYLNE REGULOWANE POD KĄTEM
Pas dla użytkownika - TAK - CZTEROPUNKTOWY
Hamulce bębnowe dla osoby prowadzącej - TAK

duże koła

D130AL 
Electric TIM I

małe koła

D130HL 
Electric TIM II

Cechy urządzeń:
aluminiowa składana rama
łamane oparcie
odpinana tapicerka
zasięg do 20 km
panel sterowania-joystick
sygnalizacja dźwiękowa
prędkościomierz – 5 biegów
koła pompowane: 
tylne 22'', przednie 8'' (TIM I)
tylne 12'', przednie 8'' (TIM II)
kółka anty-wywrotne
max. obciążenie 90 kg
szerokość siedziska 45 cm

Dane techniczne: 
Prędkość maksymalna: ≤ [6km/h]
Zużycie energii: ≤2.5 [kWh] / 100 [km]
Maksymalne obciążenie: do 90 [kg]
Droga hamowania
na płaszczyźnie poziomej: ≤1,5[m]
Zasięg: ≤ 20[km]
Maksymalny zasięg bezpiecznego
hamowania na zboczu: ≤ 3.6[m] (6°)
Akumulator: litowy DC 24[V] x 18[Ah]
Wewnętrzne zasilanie: DC24[V]±5[V]
Moc silników: ok. 130[W] dla prawego
i lewego silnika
Wysokość prześwitu do przeszkody: ≤ 40[mm]
Dopuszczalne wzniesienie: ≤ 6°
Maks. bezpieczne nachylenie: 9°
Minimalny promień skrętu: 1,2[m]
Hałas: ＜65[dB]
Waga wózka: 26 kg


