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INSTRUKCJA OBSŁUGI  
Stojak na kroplówki z kółkami, 4 zaczepy 
Kod produktu: TGR-R SK-4H 
 
 
1. Wykonanie 
Stojak na kroplówki wykonany jest z aluminium, posiada cztery 
zaczepy oraz plastikową podstawę z pięcioma kółkami i 
hamulcami. Dzięki prostej regulacji wysokości, posiada 
możliwość indywidualnego dostosowania do potrzeb 
użytkownika.  
 
2. Zastosowanie 
Stojak jest sprzętem pomocniczym 
ułatwiającym podanie płynów infuzyjnych. 
Przeznaczony do stosowania w warunkach 
domowych i szpitalnych.  
 
3. Montaż  
 

Krok 1. Plastikowy łącznik (3) należy włożyć do 
otworu  
montażowego znajdującego się na środku 
podstawy (4). 
 
Krok 2. Trzon stojaka (2) należy włożyć do 
plastikowego 
łącznika (3) umieszczonego wcześniej w 
podstawie (4). 
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Krok 3. Od dołu podstawy (4) należy zamocować  
podkładki zabezpieczające (5,6) oraz wkręcić śrubę (7). 
 
Krok 4. Uchwyt na kroplówki (1) należy przykręcić w górnej 
części trzonu (2). 
 
 
4. Specyfikacja techniczna 

Regulacja wysokości 104 -211 cm 
Waga stojaka 2,56 kg 

Maks. obciążenie 
jednego zaczepu 2,5 kg 

Średnica podstawy 56 cm 

Wysokość podstawy 13 cm 

Koła 5 kół o śr. 2’’  
 

5. Uwagi i zalecenia 
 Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za 
niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z 
przeznaczeniem. 
 
6. Konserwacja 

• Stojak należy czyścić używając wody, gąbki i łagodnych 
środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła 
lub delikatnych detergentów posiadających atest PZH, po 
każdym użyciu wycierać do sucha.  



Strona 3 z 4 
 

• Nie należy używać do czyszczenia: silnych detergentów, 
środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych 
rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi 
ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw 
gwarancyjnych). 

• Należy systematycznie sprawdzać: 
- dokręcenie śrub  
- stan sztyftów  
- stan rurek (pod kątem pęknięć) 
- stan kółek 

 
7. Dane dotyczące gwarancji 
Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są 
gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie 
gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. 
Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów 
gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub 
fakturę).  
 
 
8. Oznaczenia  

 
 

Numer 
referencyjny 

 

Producent 
 

Numer serii 
 

Data produkcji 
 

Numer seryjny 
 

Wyrób medyczny 
 

Uwaga 
 Zapoznaj się z 

instrukcją 
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Producent dokonał oceny zgodności z 
wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów 

medycznych. 
 
 
Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych 
dystrybutorów. Dowiedz się więcej na www.timago.com 
Dziękujemy za wybór Timago! 
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