


Firma MIKIRAD powsta³a w 1975 roku i jest rodzinn¹ firm¹, która
z powodzeniem ³¹czy tradycjê z innowacyjno�ci¹. Od 1990 roku
specjalizujemy siê w projektowaniu i produkcji wyrobów medycznych
wspomagaj¹cych mobilno�æ.
Naszym celem jest poprawa jako�ci ¿ycia osób z dysfunkcjami narz¹du ruchu,
przede wszystkim poprzez oferowanie wyrobów spe³niaj¹cych wysokie
standardy jako�ciowe,  zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo i wygodê
u¿ytkowania.
Wdro¿ony i utrzymywany System Zarz¹dzania Jako�ci¹ wg norm ISO
9001:2008, do�wiadczenie, zaanga¿owanie oraz wysokie kwalifikacje
za³ogi gwarantuj¹ optymalne rozwi¹zania dostosowane do zwiêkszaj¹cych
siê potrzeb odbiorców naszych wyrobów.



SYSTEM AMORTYZUJ¥CY zaprojektowany
i oferowany przez MIKIRAD jest innowacyjnym
rozwi¹zaniem opracowanym przede wszystkim
w celu poprawy komfortu u¿ytkowania naszych
wyrobów.
Zastosowanie amortyzacji rozwi¹zuje problemy
powstaj¹ce  podczas u¿ywania konwencjonalnych
kul ortopedycznych.

Zalety:
- absorbuje wstrz¹sy w momencie zetkniêcia siê kuli
z pod³o¿em

- znacznie odci¹¿a staw barkowy, ³okciowy oraz
nadgarstek

- sprê¿ysto�æ systemu amortyzuj¹cego redukuje si³ê
nacisku przy ka¿dym kroku

- nie zmniejsza stabilno�ci wyrobu i poczucia
bezpieczeñstwa u¿ytkownika

- uniwersalne zastosowanie: do wszystkich modeli kul
³okciowych i pachowych produkcji MIKIRAD

SYSTEM AMORTYZUJ¥CY

+
 1

5
,0

0
-



NOWO�Æ
Kule ³okciowe z ergonomicznym uchwytem do
prawej lub lewej d³oni s¹ komfortow¹ alternatyw¹
dla tradycyjnych wyrobów tego typu.
Zastosowane rozwi¹zania zosta³y
zaprojektowane w celu zwiêkszenia wygody
u¿ytkowania poprzez anatomicznie
wyprofilowane rêkoje�ci z miêkkiego elastomeru,
dziêki czemu si³y nacisku rozk³adaj¹ siê
równomiernie na ca³¹ d³oñ.
Mo¿liwo�æ zastosowania uchwytu z tworzywa
antybakteryjnego.

Cechy charakterystyczne:
- dwa systemy regulacji wysoko�ci:  skokowy � otwory
regulacyjne rozmieszczone co 2 cm, blokowane
zapink¹ z dwoma bolcami lub system bezstopniowy -
z odkrêcan¹ blokad¹ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹

04/MR.E �M�
Kula ³okciowa z pojedyncz¹
regulacj¹ wysoko�ci,
z podpórk¹ sta³¹ i miêkkim

ergonomicznym uchwytem

- waga: 0,64 kg

- wytrzyma³o�æ: do 130 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do
uchwytu: min. 70 � max. 96 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do
podpórki ³okciowej:
min. 94 � max. 118 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do
podpórki ³okciowej: 24 cm

05/MR.E �M�
Kula ³okciowa z pojedyncz¹
regulacj¹ wysoko�ci,
z podpórk¹ odchylan¹
i miêkkim ergonomicznym

uchwytem

- waga: 0,65 kg

- wytrzyma³o�æ: do 130 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 70 � max. 96 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej: min. 94 � max. 118 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: 24 cm

08/MR.E �M�

Kula ³okciowa z pojedyncz¹
regulacj¹ wysoko�ci,
z podpórk¹ odchylan¹ boczn¹
i miêkkim ergonomicznym
uchwytem

- waga: 0,67 kg

- wytrzyma³o�æ: do 130 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 70 � max. 96 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej: min. 95 � max. 119 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: 25 cm

KULE  £OKCIOWE  Z  ERGONOMICZNYM UCHWYTEM

- miêkki, ergonomiczny  uchwyt/rêkoje�æ
- dwa wbudowane w uchwyt odblaski
- nasadka/stopka wzmocniona podk³adk¹ stalow¹
- specjalna tulejka t³umi¹ca
- lekkie, anodowane aluminium
- wytrzyma³o�æ: do 130 kg



Kule ³okciowe produkcji MIKIRAD s¹ pomocami
technicznymi  poprawiaj¹cymi mobilno�æ
u¿ytkownika,  przeznaczonymi  dla osób
z niepe³nosprawnymi koñczynami dolnymi
(niewskazane przy braku jednej koñczyny).
Standardowe wyroby przeznaczone s¹ dla osób
o wzro�cie od oko³o 155 do 185 cm oraz masie
ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 130 kg.
Dla osób o masie ponad 130 kg
i niestandardowym wzro�cie wyroby s¹
projektowane i  wykonywane indywidualnie.

Cechy charakterystyczne:
- dwa  systemy  regulacji wysoko�ci:  skokowy � otwory
regulacyjne rozmieszczone co 2 cm, blokowane
zapink¹  z dwoma bolcami  lub system bezstopniowy -
z odkrêcan¹ blokad¹  wewnêtrzn¹  i zewnêtrzn¹

- pojedyncza lub podwójna regulacja wysoko�ci

- uniwersalny  uchwyt/rêkoje�æ  z  tworzywa sztucznego

- dwa wbudowane w uchwyt odblaski

- nasadka/stopka wzmocniona podk³adk¹ stalow¹

- specjalna tulejka t³umi¹ca

- lekkie, anodowane aluminium

01/MR

Kula ³okciowa z podwójn¹
regulacj¹ wysoko�ci,

z podpórk¹ odchylan¹

- podpórka z 4 cm otwarciem
przednim

- w opcji: miêkki uchwyt

- dostêpna w wersji  z amortyzatorem

- waga: 0,51 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 70 � max. 96 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej: min. 93 � max. 123 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: min. 23 � max. 27cm

02/MR

Kula ³okciowa z podwójn¹
regulacj¹ wysoko�ci,

z podpórk¹ sta³¹

- podpórka z  8 cm otwarciem
przednim

- w opcji: miêkki uchwyt

- dostêpna w wersji z amortyzatorem

- waga: 0,48 kg

- wytrzyma³o�æ: do 130 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 70 � max. 96 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej: min. 93 � max. 123 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: min. 23 � max. 27cm

04/MR

Kula ³okciowa z pojedyncz¹
regulacj¹ wysoko�ci,

z podpórk¹ sta³¹

- podpórka z 9 cm otwarciem
przednim

- w opcji: lakierowane, kolorowe
rurki

- pod³okietnik i pozosta³e elementy
z tworzywa dostêpne w kolorze
niebieskim

- dostêpna w wersji z amortyzatorem

- waga: 0,48 kg

- wytrzyma³o�æ: do 130 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 68 � max. 94 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej: min. 91 � max. 117 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: 23 cm

04/MR �M�

Kula ³okciowa z pojedyncz¹
regulacj¹ wysoko�ci,
z podpórk¹ sta³¹ i  miêkkim
uchwytem

- podpórka z 9 cm otwarciem
przednim

- w opcji: lakierowane, kolorowe
rurki

- dostêpna w wersji z amortyzatorem

- waga: 0,62 kg

- wytrzyma³o�æ: do 130 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 75 � max. 101 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej: min. 99 � max. 125 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: 24 cm

KULE £OKCIOWE



04/MR.F �M�

Kula ³okciowa z pojedyncz¹
regulacj¹ wysoko�ci,
z podpórk¹ sta³¹ i  miêkkim

uchwytem typ francuski

- podpórka z  10 cm otwarciem
przednim (tzw. ³uska)

- w opcji: lakierowane, kolorowe
rurki

- dostêpna w wersji z amortyzatorem

- waga: 0,52 kg

- wytrzyma³o�æ: do 130 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 68 � max. 94 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej: min. 92 � max. 118 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: 24 cm

05/MR

Kula ³okciowa z pojedyncz¹
regulacj¹ wysoko�ci,

z podpórk¹ odchylan¹

- podpórka z  4 cm otwarciem
przednim

- w opcji: lakierowane, kolorowe
rurki

- dostêpna w wersji z amortyzatorem

- waga: 0,52 kg

- wytrzyma³o�æ: do 130 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 68 � max. 94 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej: min. 91 � max. 117 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: 23 cm

05/MR �M�

Kula ³okciowa z pojedyncz¹
regulacj¹ wysoko�ci,
z podpórk¹ odchylan¹

i miêkkim uchwytem

- podpórka z  4 cm otwarciem
przednim

- w opcji: lakierowane, kolorowe
rurki

- dostêpna w wersji z amortyzatorem

- waga: 0,64 kg

- wytrzyma³o�æ: do 130 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 75 � max. 101 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej: min. 99 � max. 125 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: 23 cm

08/MR

Kula ³okciowa z pojedyncz¹
regulacj¹ wysoko�ci,

z podpórk¹ odchylan¹ boczn¹

- szeroka podpórka z 6 cm
otwarciem bocznym

- w opcji: lakierowane, kolorowe
rurki

- dostêpna w wersji z amortyzatorem

- waga: 0,55 kg

- wytrzyma³o�æ: do 130 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 68 � max. 94 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej: min. 92 � max. 118 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: 25 cm

08/MR �M�

Kula ³okciowa z pojedyncz¹
regulacj¹ wysoko�ci,
z podpórk¹ odchylan¹ boczn¹

i miêkkim uchwytem

- szeroka podpórka z 6 cm
otwarciem bocznym

- w opcji: lakierowane, kolorowe
rurki

- dostêpna w wersji z amortyzatorem

- waga: 0,67 kg

- wytrzyma³o�æ: do 130 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 75 � max. 101 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej: min. 100 � max. 126 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: 25 cm

09/MR

Kula ³okciowa z podwójn¹
regulacj¹ wysoko�ci,
z podpórk¹ odchylan¹ boczn¹

- szeroka podpórka z 6 cm
otwarciem bocznym

- w opcji: miêkki uchwyt

- dostêpna w wersji  z amortyzatorem

- waga: 0,53 kg

- wytrzyma³o�æ: do 130 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 70 � max. 96 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej: min. 93 � max. 123 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: min. 24 � max. 28cm

KULE £OKCIOWE



Kule pachowe produkcji MIKIRAD s¹ pomocami
technicznymi  poprawiaj¹cymi mobilno�æ
u¿ytkownika,  przeznaczonymi  dla osób
z niesprawnymi koñczynami dolnymi lub
protezami stanowi¹cymi ich przed³u¿enie, ale
umo¿liwiaj¹cymi podparcie na nich ciê¿aru cia³a.
Standardowe wyroby przeznaczone s¹ dla osób
o wzro�cie od oko³o 155 do 185 cm oraz masie
ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 130 kg.
Dla osób o masie ponad 130 kg i niestandardowym
wzro�cie wyroby s¹ projektowane i wykonywane
indywidualnie.

Cechy charakterystyczne:
- system  regulacji wysoko�ci:  skokowy � otwory
regulacyjne rozmieszczone co 2 cm, blokowane
zapink¹  z dwoma bolcami

- podwójna regulacja wysoko�ci

- uniwersalny  uchwyt/rêkoje�æ  z  tworzywa sztucznego

- podparcie pachowe z miêkkiego tworzywa

- w opcji: podparcie pachowe z g¹bki obszytej skór¹
ekologiczn¹

- cztery odblaski wbudowane w uchwyt i w podparcie
pachowe

- nasadka/stopka wzmocniona podk³adk¹ stalow¹

- trzy specjalne tulejki t³umi¹ce

- lekkie, anodowane aluminium.

06/MR

Kula pachowa z wysuwanym

podparciem pachowym

- waga: 0,85 kg

- wytrzyma³o�æ: do 130 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do rêkoje�ci:
min. 70 � max. 90 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
pachowej: min. 110 � max. 142 cm

- dostêpna w wersji z amortyzatorem

07/MR

Kula pachowa z przesuwan¹
rêkoje�ci¹

- waga: 0,87 kg

- wytrzyma³o�æ: do 130 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do rêkoje�ci:
min. 72 � max. 92 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
pachowej: min. 120 � max. 140 cm

- dostêpna w wersji z amortyzatorem

KULE PACHOWE



15/MR.L �M�

Trójnóg z uchwytem laski
zamkniêtej z miêkkim
uchwytem

- trzy punkty podparcia

- pojedyncza regulacja wysoko�ci

- uchwyt uniwersalny z miêkkiego
tworzywa

- dostêpny z uchwytem twardym

- waga: 0,80 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do
rêkoje�ci: min. 70 � max. 84 cm

Laski z wielopunktowym podparciem produkcji
MIKIRAD s¹ pomocami technicznymi
poprawiaj¹cymi mobilno�æ u¿ytkownika,
przeznaczonymi g³ównie dla osób
z niepe³nosprawnymi koñczynami dolnymi, które
ze wzglêdu na charakter niesprawno�ci maj¹
trudno�ci   z zachowaniem równowagi.
Obs³ugiwane s¹ jedn¹ rêk¹, posiadaj¹ trzy lub
wiêcej punkty podparcia, ka¿dy  zakoñczony
nasadk¹ z tworzywa sztucznego.
Standardowe wyroby przeznaczone s¹ dla osób
o wzro�cie od oko³o 155 do 185 cm oraz masie
ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 120 kg.
Dla osób o masie ponad 120 kg
i niestandardowym wzro�cie wyroby s¹
projektowane  i  wykonywane indywidualnie.
Trójnogi i  czwórnogi wystêpuj¹
z ka¿dym typem lasek i kul dostêpnych
w naszej ofercie.

Cechy charakterystyczne:

- system regulacji wysoko�ci:  skokowy � otwory
regulacyjne rozmieszczone co 2 cm, blokowane
zapink¹  z dwoma bolcami

- pojedyncza regulacja wysoko�ci

- odblaski wbudowane w uchwyt i/lub w podparcie
pachowe

- trzy lub cztery punkty podparcia

- nasadki/stopki wzmocnione podk³adk¹ stalow¹

- specjalna tulejka t³umi¹ca

- lekkie, anodowane aluminium

- wysoko�æ nóg podstawy: 17 cm

15/MR.LU

Trójnóg z uchwytem laski
uniwersalnej

- trzy punkty podparcia

- pojedyncza regulacja wysoko�ci

- uchwyt uniwersalny

- dostêpny z uchwytem ergonomicznym

- waga: 0,70 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do rêkoje�ci:
min. 72 � max. 86 cm

15/MR.K³. 05

Trójnóg z uchwytem kuli
³okciowej 04/MR

- trzy punkty podparcia

- pojedyncza regulacja wysoko�ci

- podpórka sta³a

- uchwyt uniwersalny

- dostêpny z miêkkim uchwytem
ergonomicznym

- waga: 0,88 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 72 � max. 86 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej min. 95� max. 109 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: 23 cm

LASKI  Z  WIELOPUNKTOWYM PODPARCIEM

Trójnóg z uchwytem kuli
³okciowej 05/MR

- trzy punkty podparcia

- pojedyncza regulacja wysoko�ci

- podpórka odchylana

- uchwyt uniwersalny

- dostêpny z miêkkim uchwytem
ergonomicznym

- waga: 0,92 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 72 � max. 86 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej min. 95� max. 109 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: 23 cm

15/MR.K³. 04



16/MR.K³. 04

Czwórnóg z uchwytem kuli
³okciowej 04/MR

- cztery punkty podparcia

- pojedyncza regulacja wysoko�ci

- podpórka sta³a

- uchwyt uniwersalny

- dostêpny z miêkkim uchwytem
ergonomicznym

- waga: 0,97 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 72 � max. 86 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej min. 95� max. 109 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: 23 cm

16/MR.L

Czwórnóg z uchwytem laski
zamkniêtej

- cztery  punkty podparcia

- pojedyncza regulacja wysoko�ci

- uchwyt uniwersalny

- dostêpny z miêkkim uchwytem

- waga: 0,87 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do rêkoje�ci:
min. 70 � max. 84 cm

16/MR.L �£�

Czwórnóg z uchwytem laski
z wygiêtym uchwytem
�³abêd��

- cztery  punkty podparcia

- pojedyncza regulacja wysoko�ci

- uchwyt uniwersalny

- waga: 0,95 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do rêkoje�ci:
min. 80 � max. 94 cm

16/MR.Kp

Czwórnóg z uchwytem kuli
pachowej  06/MR

- cztery  punkty podparcia

- podwójna regulacja wysoko�ci

- podpórka pachowa z miêkkiego
tworzywa

- opcja: podparcie pachowe z g¹bki
obszytej skór¹ ekologiczn¹

- wysuwane podparcie pachowe 

- waga: 1,25 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do rêkoje�ci:
min. 72 � max. 86 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do
podparcia pachy:
min. 109 � max. 135 cm

16/MR.K³. 05

Czwórnóg z uchwytem kuli
³okciowej 05/MR

- cztery punkty podparcia

- pojedyncza regulacja wysoko�ci

- podpórka odchylana

- uchwyt uniwersalny

- dostêpny z miêkkim uchwytem
ergonomicznym

- waga: 1,0 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 72 � max. 86 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej min. 95� max. 109 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: 23 cm

15/MR.Kp

Trójnóg z uchwytem kuli
pachowej 07/MR

- trzy punkty podparcia

- podwójna regulacja wysoko�ci

- podpórka pachowa z miêkkiego
tworzywa

- opcja: podparcie pachowe z g¹bki
obszytej skór¹ ekologiczn¹

- przesuwana rêkoje�æ  (regulacja
odleg³o�ci miêdzy rêkoje�ci¹
a podparciem pachy)

- waga: 1,15 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do rêkoje�ci:
min. 72 � max. 86 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do
podparcia pachy: min. 122 � max.
136 cm

LASKI  Z  WIELOPUNKTOWYM PODPARCIEM



Laski inwalidzkie produkcji MIKIRAD s¹ pomocami
technicznymi  poprawiaj¹cymi mobilno�æ
u¿ytkownika, przeznaczonymi g³ównie dla osób
z lekkimi niesprawno�ciami  koñczyn dolnych.
Standardowe wyroby przeznaczone s¹ dla osób
o wzro�cie od oko³o 155 do 185 cm oraz masie
ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 120 kg.
Dla osób o masie ponad 120 kg
i niestandardowym wzro�cie wyroby s¹
projektowane i  wykonywane indywidualnie.

Cechy charakterystyczne:
- dwa systemy  regulacji wysoko�ci:  skokowy � otwory
regulacyjne rozmieszczone co 2 cm, blokowane
zapink¹  z dwoma bolcami  lub system bezstopniowy,
z odkrêcan¹ blokad¹ zewnêtrzn¹

- pojedyncza regulacja wysoko�ci

- odblaski wbudowane w uchwyt

- specjalna tulejka t³umi¹ca

- lekkie, anodowane aluminium

10/MR

Laska uniwersalna
z uchwytem zamkniêtym

- uchwyt uniwersalny

- dostêpna z miêkkim uchwytem

- w opcji: lakierowane, kolorowe
rurki

- waga: 0,37 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 79 � max. 93 cm

11/MR

Laska ergonomiczna
do prawej lub lewej rêki

- ergonomiczny uchwyt

- w opcji: lakierowane, kolorowe
rurki

- waga: 0,25 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 76 � max. 90 cm

12/MR

Laska uniwersalna

- uchwyt uniwersalny

- w opcji: lakierowane, kolorowe
rurki

- waga: 0,22 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 76 � max. 90 cm

12/MR.F

Laska uniwersalna
z uchwytem w kszta³cie fajki

- uchwyt uniwersalny

- w opcji: lakierowane, kolorowe
rurki

- waga: 0,22 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 76 � max. 90 cm

LASKI INWALIDZKIE



12/MR. H

Laska uniwersalna  z miêkkim
uchwytem w kszta³cie haka

- miêkki uchwyt uniwersalny

- waga: 0,28 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 76 � max. 90 cm

14/MR

Laska sk³adana

- regulacja wysoko�ci  za pomoc¹ przycisku
guzikowego (skokowo co 2cm)

- uchwyt uniwersalny

- sk³adana do ma³ych rozmiarów

- w komplecie pokrowiec 

- w opcji: lakierowane, kolorowe rurki

- waga: 0,34 kg

- wytrzyma³o�æ:  do 120 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 81 � max. 93 cm

12/MR. £

Laska uniwersalna z wygiêtym
uchwytem i z paskiem  - �³abêd��

- uchwyt uniwersalny

- wygiêcie uchwytu odci¹¿a nadgarstek

- pasek przy uchwycie

- waga: 0,30 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 79 � max. 93 cm

LASKI INWALIDZKIE



Kule z podparciem przedramienia produkcji MIKIRAD
s¹ pomocami technicznymi  poprawiaj¹cymi mobilno�æ
u¿ytkownika  przeznaczonymi  dla osób, które mog¹
podpieraæ siê koñczynami dolnymi lub stanowi¹cymi ich
przed³u¿enie  protezami (ale umo¿liwiaj¹cymi czê�ciowe
przenoszenie na nich ciê¿aru cia³a), a dziêki
mechanizmowi podparcia przedramienia mog¹ z nich
korzystaæ osoby  ze schorzeniami reumatycznymi
koñczyn górnych i/lub z ograniczon¹ mo¿liwo�ci¹
stosowania podparcia pachowego.

S¹ wyrobami z jednym punktem podparcia
zakoñczonym nasadk¹ z tworzywa sztucznego,
uchwytem i podparciem przedramienia lub
przedramienia i pachy u¿ywanymi  pojedynczo lub
w parze, ka¿da obs³ugiwana jedn¹ rêk¹, ewentualnie
z górn¹ czê�ci¹ tu³owia.

Wysoko�æ wyrobów oraz d³ugo�æ i k¹t pochylenia
mechanizmu podparcia przedramienia regulowane s¹
bezstopniowo. Na ¿yczenie u¿ytkownika produkowane
bêd¹ kule z regulacj¹ skokow¹.

Charakterystyczny dla kul jest sposób u³o¿enia
i zablokowania niesprawnej rêki w specjalnej rynnie
wyposa¿onej w rêkoje�æ i ruchom¹ blokadê ³okcia.
Rynna wyposa¿ona jest w pasy z rzepami, co stanowi
gwarancjê, ¿e kula w czasie u¿ytkowania bêdzie
stwarzaæ poczucie bezpieczeñstwa.

Standardowe wyroby przeznaczone s¹ dla osób
o wzro�cie 155-185 cm i ca³kowitej masie u¿ytkownika
nieprzekraczaj¹cej  120 kg.

Dla osób o masie ponad 120 kg i niestandardowym
wzro�cie wyroby s¹ projektowane i wykonywane
indywidualnie na zamówienie.

25/MR

Kula z podparciem przedramienia

- uchwyt uniwersalny

- waga: 1,0 kg

- wytrzyma³o�æ: 120 kg

- wysoko�æ do podparcia przedramienia: min 93 - max. 125 cm

KULE Z PODPARCIEM PRZEDRAMIENIA

Cechy charakterystyczne:
- system  regulacji:  bezstopniowy - z odkrêcan¹ blokad¹
wewnêtrzn¹   i zewnêtrzn¹

- regulacja wysoko�ci

- regulacja d³ugo�ci uchwytu i k¹ta pochylenia mechanizmu
podparcia przedramienia

- miêkko wy³o¿one podparcie przedramienia

- paski z rzepem do stabilizacji przedramienia  w  podparciu

- dwa odblaski

- nasadka/stopka wzmocniona podk³adk¹ stalow¹

- specjalna tulejka t³umi¹ca

- lekkie, anodowane aluminium



Balkoniki produkcji MIKIRAD s¹ pomocami
technicznymi  poprawiaj¹cymi mobilno�æ
u¿ytkownika, przeznaczonymi g³ównie dla osób
z niepe³nosprawnymi koñczynami dolnymi do
poruszania siê wewn¹trz pomieszczeñ
zamkniêtych, o masie ca³kowitej u¿ytkownika
nieprzekraczaj¹cej 120 kg.
Posiadaj¹ mo¿liwo�æ skokowej b¹d�
bezstopniowej regulacji wysoko�ci,  co zezwala
na korzystanie z nich u¿ytkownikom o wzro�cie
od 155 do 185 cm.
Dla osób o masie ponad 120 kg
i niestandardowym wzro�cie wyroby s¹
projektowane i wykonywane indywidualnie.

Cechy charakterystyczne:

- system  regulacji wysoko�ci:  skokowy � otwory
regulacyjne rozmieszczone co 2 cm, blokowane
zapink¹  z dwoma bolcami

- konstrukcja sk³adana

- lekkie, anodowane aluminium

- cztery punkty podparcia zakoñczone w zale¿no�ci od
typu wyrobu nasadkami z tworzywa sztucznego i/lub
kó³kami.

- nasadki/stopki wzmocnione podk³adk¹ stalow¹

20/MR.2k

Balkonik przestawny
z  2  kó³kami

- dwa sta³e ko³a z przodu

- w opcji: lakierowane, kolorowe
rurki

- waga: 3,1 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- wysoko�æ: min. 71 � max. 85 cm

- szeroko�æ: 52 cm

- g³êboko�æ: 56 cm

20/MR.4k

Balkonik przestawny
z  4 kó³kami

- dwa obrotowe ko³a z przodu

- dwa sta³e ko³a z hamulcami  z ty³u

- w opcji: lakierowane, kolorowe
rurki

- waga: 3,3 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- wysoko�æ: min. 71 � max. 85 cm

- szeroko�æ: 52 cm

- g³êboko�æ:  56 cm

21/MR

Balkonik krocz¹cy

- funkcja naprzemiennego chodu

- w opcji: lakierowane, kolorowe
rurki

- waga: 2,8 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- wysoko�æ: min. 71 � max. 85 cm

- szeroko�æ:   54,5 cm

- g³êboko�æ:   46 cm

BALKONIKI

20/MR

Balkonik przestawny
bez kó³ek

- w opcji: lakierowane, kolorowe
rurki

- waga: 2,9 kg

- wytrzyma³o�æ:  do 120 kg

- wysoko�æ: min. 71 � max. 85 cm

- szeroko�æ:   52 cm

- g³êboko�æ:    56 cm



Balkoniki przeznaczone s¹ dla osób, które nie czuj¹ siê
dostatecznie pewnie w pozycji stoj¹cej, potrzebuj¹
stabilnej podpory podczas poruszania siê. Umo¿liwiaj¹
pionizacjê i samodzielne poruszanie siê osobom
z dysfunkcj¹ koñczyn dolnych, osobom starszym lub
w trakcie leczenia czy rekonwalescencji.
Mog¹ byæ eksploatowane na równych utwardzonych
powierzchniach wewn¹trz i na zewn¹trz pomieszczeñ
rehabilitacyjnych.
Balkoniki  wyposa¿one s¹ w cztery obrotowe kó³ka,
posiadaj¹ podparcie ³okciowe w postaci
tapicerowanego blatu (ambonki) z pó³okr¹g³ym,
dzielonym wyciêciem.
Konstrukcja podstawy balkoników  jest spawana,
niesk³adana, wykonana z lekkiego aluminium.
Wystêpuje w kolorze niebieskim.
Regulacja wysoko�ci  balkoników nastêpuje
bezstopniowo poprzez p³ynne wysuwanie rurek
umiejscowionych pod blatem. Istnieje te¿ mo¿liwo�æ

wysuwania i obrotu miêkkich rêkoje�ci.

Cechy charakterystyczne:
- p³ynna, bezstopniowa regulacja wysoko�ci

- wysuwane i obrotowe miêkkie rêkoje�ci z pianki poliuretanowej

- tapicerowany skór¹ ekologiczn¹, dzielony blat (pod³okietnik)

- regulacja rozstawu elementów  blatu

- lekkie, anodowane aluminium

- konstrukcja spawana, niesk³adana

- rama balkonika w kolorze niebieskim

- cztery obrotowe kó³ka

- dwa hamulce z ty³u

20/MR/R.2k

Balkonik przestawny
ramowy z  2 kó³kami

- waga: 2,10 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- wysoko�æ: min. 80 � max. 94 cm

- szeroko�æ - góra:  40 cm

- szeroko�æ -  dó³:   68 cm

- g³êboko�æ:  58 cm

Balkoniki przestawne, ramowe �  ich konstrukcja
sk³ada siê z trzech wygiêtych w kszta³t ramy rur
aluminiowych. Wyró¿niaj¹ siê ³atwo�ci¹ sk³adania
(jednym ruchem rêki) i du¿¹ stabilno�ci¹.

Cechy charakterystyczne:
- system  regulacji wysoko�ci:  skokowy � otwory regulacyjne
rozmieszczone co 2 cm,  blokowane zapink¹  z dwoma
bolcami

- lekkie, anodowane aluminium

- miêkkie rêkoje�ci   z pianki poliuretanowej

- konstrukcja sk³adana (jednym ruchem rêki)

- dwa sta³e ko³a z przodu

- nasadki/stopki wzmocnione podk³adk¹ stalow¹

20/MR/A.4k

Balkonik przestawny
z podparciem ³okciowym
(ambonka) i czterema kó³kami

- waga: 5,20 kg

- obci¹¿enie:  do 120 kg

- rozstaw elementów blatu:
min. 37 � max. 51 cm

- wysoko�æ:  min. 86 � max. 125 cm

- szeroko�æ:  66 cm

- g³êboko�æ: 72 cm

BALKONIKI  PRZESTAWNE Z PODPARCIEM PACHOWYM BALKONIKI PRZESTAWNE, RAMOWE



Standardowe wyroby dzieciêce produkcji
MIKIRAD przeznaczone s¹ dla osób o wzro�cie
poni¿ej 155 cm oraz  masie ca³kowitej
u¿ytkownika nieprzekraczaj¹cej 80 kg.
Wyroby mog¹ byæ zaprojektowane i wykonane
w innych ni¿ standardowe wymiarach po
indywidualnych uzgodnieniach.

Cechy charakterystyczne:
- system  regulacji wysoko�ci:  skokowy � otwory regula-
cyjne rozmieszczone co 2 cm, blokowane zapink¹
z dwoma bolcami

- uchwyt uniwersalny

- nasadki/stopki wzmocnione podk³adk¹ stalow¹

- lekkie, anodowane aluminium

- odblask wbudowany w uchwyt

- specjalna tulejka t³umi¹ca

03/MR �M�

Kula ³okciowa dzieciêca
z miêkkim uchwytem

- pojedyncza regulacja wysoko�ci

- podpórka sta³a

- miêkki uchwyt uniwersalny

- kolorowe elementy plastikowe
(niebieskie i ¿ó³te)

- w opcji: lakierowane, kolorowe
rurki

- waga: 0,45 kg

- wytrzyma³o�æ: do 80 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 49 � max. 63 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej: min. 67 � max. 81 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: 18 cm

16/MR.K³.03

Czwórnóg  z uchwytem kuli
³okciowej dzieciêcej
- cztery punkty podparcia

- dostêpny te¿ z trzema punktami
podparcia (trójnóg)

- pojedyncza regulacja wysoko�ci

- podpórka sta³a

- miêkki uchwyt uniwersalny

- kolorowe elementy plastikowe
(niebieskie i ¿ó³te)

- wysoko�æ nóg podstawy:  17cm

- waga: 0,78 kg

- wytrzyma³o�æ: do 80 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 54 � max. 66 cm

- odleg³o�æ od pod³o¿a do podpórki
³okciowej: min. 72 � max. 84 cm

- odleg³o�æ od uchwytu do podpórki
³okciowej: 18 cm

20/MR.D

Balkonik przestawny
dzieciêcy bez kó³ek

- waga: 2,45 kg

- wytrzyma³o�æ:  do 120 kg

- wysoko�æ: min. 55 � max. 69 cm

- szeroko�æ:   45 cm

- g³êboko�æ:    45 cm

- w opcji: lakierowane, kolorowe
rurki

- dostêpny w wersji z dwoma lub
czterema kó³kami

WYROBY DLA DZIECI

15/MR.L

Trójnóg  z uchwytem laski
zamkniêtej

- trzy punkty podparcia

- dostêpny te¿ z czterema punktami
podparcia (czwórnóg)

- pojedyncza regulacja wysoko�ci

- uchwyt uniwersalny (do obu r¹k)

- kolorowe elementy plastikowe
(niebieskie i ¿ó³te)

- wysoko�æ nóg podstawy:  17cm

- waga: 0,60 kg

- wytrzyma³o�æ: do 80 kg

- odleg³o�æ od pod³o¿a do uchwytu:
min. 55 � max. 61 cm



KS/MR
Krzes³o sedesowe

- konstrukcja niesk³adana

- waga: 3 kg

- wytrzyma³o�æ: do 120 kg

- wysoko�æ: min. 41cm - max:  56 cm

- g³êboko�æ siedziska: 43 cm

- szeroko�æ siedziska: 48 cm

Krzes³a sedesowe produkcji MIKIRAD s¹
pomocami technicznymi maj¹cymi na celu
u³atwianie korzystania z toalety osobom
niepe³nosprawnym ruchowo.

Standardowy wyrób przeznaczony jest dla
u¿ytkowników o masie do 120 kg.

Dla osób o masie ponad 120 kg wyroby s¹
projektowane i wykonywane indywidualnie na
zamówienie.

Konstrukcja krzes³a wykonana jest z wysokiej
jako�ci lekkich i wytrzyma³ych rurek aluminiowych
po³¹czonych z elementami z tworzyw sztucznych.

Krzes³o wyposa¿one jest w nak³adan¹
i przymocowan¹ �rubami do tylnej rurki konstrukcji
deskê sedesow¹ oraz pojemnik ze szczeln¹
pokryw¹ wykonany z ³atwo zmywalnego
tworzywa. Nogi krzes³a zabezpieczone s¹
nasadkami z tworzywa sztucznego, co zapobiega
�lizganiu lub wyposa¿one s¹ w cztery kó³ka jezdne
z dwoma hamulcami,  a podparcia pod d³onie
u¿ytkownika wy³o¿ono miêkk¹ piank¹
poliuretanow¹.

KS/MR/Sk
Krzes³o sedesowe sk³adane

- waga: 3,0 kg

- wytrzyma³o�æ:  do 120 kg

- wysoko�æ: min. 53 � max. 63 cm

- g³êboko�æ siedziska: 43 cm

- szeroko�æ siedziska: 48 cm

KS/MR/Sk.4k

KRZES£A SEDESOWE

Krzes³o sedesowe sk³adane
z 4 kó³kami (2 hamulce)

- waga: 3,4 kg

- wytrzyma³o�æ:  do 120 kg

- wysoko�æ: min. 53 � max. 63 cm

- g³êboko�æ siedziska: 43 cm

- szeroko�æ siedziska:  48 cm

Cechy charakterystyczne:

- system  regulacji wysoko�ci:  skokowy � otwory
regulacyjne rozmieszczone co 2 cm, blokowane
zapink¹  z dwoma bolcami

- lekkie, anodowane aluminium

- miêkkie podparcia pod d³onie   z pianki poliuretanowej

- zdejmowana deska sedesowa oraz pojemnik/wiaderko
ze szczeln¹ pokryw¹

- nasadki/stopki wzmocnione podk³adk¹ stalow¹



Stojaki na kroplówki produkcji MIKIRAD s¹
uniwersalnymi przyrz¹dami do powszechnego
stosowania w szpitalach i przychodniach jako
wieszaki do podawania wszelkiego rodzaju
p³ynów infuzyjnych (kroplówek).
Wykonywane s¹ z lekkich rurek aluminiowych
po³¹czonych z elementami z tworzyw sztucznych,
zaopatrzone w cztery kó³ka obrotowe,
zezwalaj¹ce na przesuwanie wyrobu w ka¿dym
kierunku. Dodatkowo mog¹ byæ wyposa¿one
w kó³ka jezdne z tzw. blokad¹ hamulcow¹.
Wysoko�æ stojaka regulowana jest rurkami
teleskopowymi, a swobodne przesuwanie rurek
blokowane jest zaciskiem wywo³uj¹cym tarcie.

ST/MR
Stojak na kroplówki

- wys. 1,36 � 2,0m.

- waga 1,1 kg

- podstawa stojaka: ok. 42x42x10 cm

- no�no�æ na pojedynczym zawiesiu:
do 2,5 kg

- no�no�æ ca³kowita: do 10 kg

- zawiesia z prêta aluminiowego
Æ  5mm

- rozstaw zawiesi ok. 10cm

STOJAK NA KROPLÓWKI PARAWANY LEKARSKIE ALUMINIOWE

Parawany produkcji MIKIRAD to lekkie i stabilne
konstrukcje z rurek aluminiowych ³¹czonych
elementami z tworzyw sztucznych, niezbêdne
w szpitalach, sanatoriach, przychodniach
lekarskich itp. w celu  zapewnienia pacjentowi
intymno�ci podczas przeprowadzania procedur
medycznych.
Dostêpne s¹ w wersji jedno lub wieloskrzyd³owej.
Kolejne skrzyd³a parawanu s¹ ³atwo montowalne
poprzez zaciski ³o¿yskowe z tworzyw sztucznych,
dziêki którym istnieje mo¿liwo�æ ustawiania
skrzyde³ parawanu pod dowolnym k¹tem.
Do potrzeb transportu czy przechowywania
podwójn¹ nogê stela¿u mo¿na obróciæ
o 90 stopni, tak aby tworzy³a jedn¹ powierzchniê
ze stela¿em.
Zas³ony parawanu wykonane s¹ z tkaniny
poliestrowo-bawe³nianej, ³atwej do utrzymania
w czysto�ci.
Dostêpna kolorystyka zas³on:  kolor pistacjowy.

PR/MR/1
Parawan jednoskrzyd³owy

- g³êboko�æ:  38 cm

- szeroko�æ:  97,5 cm

- wysoko�æ:  166 cm

- waga: 1,5 kg

PR/MR/3
Parawan trójskrzyd³owy

- g³êboko�æ:  38 cm

- szeroko�æ:  292,5 cm

- wysoko�æ:  166 cm
- waga: 4,0 kg

PR/MR/2
Parawan dwuskrzyd³owy

- g³êboko�æ:  38 cm

- szeroko�æ:  195 cm

- wysoko�æ:  166 cm
- waga: 2,7 kg

Cechy charakterystyczne:

- konstrukcja z lekkiego, anodowanego aluminium

- obrotowe nogi stela¿u (90o)

- zas³ona z uchwytami na rzepy

- mo¿liwo�æ do³¹czania kolejnych skrzyde³ parawanu

]



13/MR
Nasadka do kul i lasek

- �rednica wewnêtrzna:   Æ 18 mm
(pasuje na rurki Æ 19,8mm)

- �rednica podstawy (zewn.): Æ 40 mm

- wysoko�æ: 60 mm

- opcja: kolor br¹zowy, ¿ó³ty,
niebieski

- zastosowanie do wszystkich typów
kul i lasek z naszej oferty

NASADKI DO KUL I LASEK

13/MR.Z
Nasadka zimowa

(antypo�lizgowa) do kul i lasek

- �rednica wewnêtrzna: Æ 18 mm
(pasuje na rurki Æ 19,8mm)

- �rednica podstawy (zewn.): Æ  50 mm

- wysoko�æ: 65 mm

- antypo�lizgowa (6 stalowych
kolców)

- nak³adka ochronna na kolce

- zastosowanie do wszystkich typów
kul i lasek z naszej oferty

13/MR .P
Nasadka przegubowa do kul
i lasek

- �rednica wewnêtrzna: Æ  18 mm
(pasuje na rurki Æ 19,8mm)

- �rednica podstawy (zewn.):  Æ  45 mm

- wysoko�æ: 75 mm

- obrotowo pochylna górna czê�æ
nasadki (przegub kulowy)

- gruby protektor na spodzie

- zastosowanie do wszystkich typów
kul i lasek z naszej oferty

13/MR. L
Nasadka do lasek

- �rednica wewnêtrzna: Æ18 mm
(pasuje na rurki Æ 19,8mm)

- �rednica podstawy (zewn.): Æ 30 mm

- wysoko�æ: 40 mm

- zastosowanie do wszystkich typów
lasek z naszej oferty

Kijki trekkingowe produkcji MIKIRAD s³u¿¹ do
uprawiania popularnego sportu Nordic Walking,
który jest naturaln¹ aktywno�ci¹ ruchow¹.
Przeznaczone s¹ dla osób ogólnie sprawnych
fizycznie.  S³u¿¹ do  dynamicznego marszu,
d³ugich wêdrówek górskimi szlakami. U³atwiaj¹
poruszanie siê w trudnym terenie, pomagaj¹ w 
zachowaniu równowagi oraz odci¹¿eniu stawów
i miê�ni nóg.
W celu prawid³owego dopasowania d³ugo�ci
kijków do wzrostu nale¿y przemno¿yæ swój wzrost
przez 0,72 i na tak¹ d³ugo�æ ustawiæ kije.

Cechy charakterystyczne:
- p³ynna, bezstopniowa regulacja wysoko�ci

- lekkie, anodowane aluminium

- pasek przy rêkoje�ci

- opcja: lakierowane, kolorowe rurki   (kolor: wi�nia, br¹z,
niebieski lub grafit)

KIJKI TREKKINGOWE (Nordic Walking)

KT/MR
Kijek trekkingowy

- waga: 0,25 kg

- wysoko�æ: min. 85 � max. 155 cm



20/MR/25/MR.2k

Balkonik przestawny
z podparciem przedramion
z dwoma kó³kami

22/MR/2k�K�

Rolator

27/MR �M�

Kula ³okciowa pier�cieniowa
z miêkkim uchwytem

17/MR

Kula pachowa z uchwytem
poza p³aszczyzn¹ podparcia
pachowego, �z dwoma rurkami
podparcia pachowego

26/MR

Kula z podparciem
przedramienia i pachy
(reumatyczna)

18/MR

Kula pachowa z uchwytem
poza p³aszczyzn¹ podparcia
pachowego, z jedn¹ rurk¹
podparcia pachowego

WYROBY DOSTÊPNE POZA REGULARN¥ OFERT¥

20/MR/W.4k

Balkonik przestawny
do wstawania z czterema kó³kami

20/MR/U.2k

Balkonik przestawny z uko�nym
uchwytem z dwoma kó³kami

20/MR/S�K�

Balkonik przestawny spawany




