
Deklaracja zgodności   
Declaration of conformity 

 

 
 Rewizja/Release n° 0 Str. 1 z 1 

UE 
ANTANO GROUP SRL oświadcza na własną odpowiedzialność, że następujące urządzenie  

ANTANO GROUP SRL declares under its sole responsibility that the device listed below 

Typ 
Type  

Ruchoma winda schodowa z prowadnicami dla wózka inwalidzkiego 
Mobile stairlift with tracks for wheelchair 

Model 
Model  

LG 2004 

Opis produktu 
Product description  

Wózek schodowy na kółkach osobowy 
People mobile stairlift with wheels  

Użycie zgodne z przeznaczeniem 
Intended use  

Przenośny wyrób podnoszący, który umożliwia transport wózka inwalidzkiego po 
schodach wewnętrznych. Składa się z podstawy i zdejmowanej ramy. Podstawa jest 
wyposażona w zębate prowadnice o wysokim współczynniku tarcia, które 
zapewniają dużą przyczepność bez pozostawiania śladów; rama jest wyposażona w 
regulowane wsporniki do podtrzymywania i blokowania wózka inwalidzkiego, 
zagłówek, pas bezpieczeństwa i elementy sterujące ruchem. Maksymalne 
nachylenie: 35° (70%). Pojemność 130 kg 
Portable lifter device that allows transporting the wheelchair on internal stairway. 
Made by a base and a removable frame. The base is equipped with high friction 
toothed tracks that ensure high grip without leaving traces; the frame is equipped 
with adjustable brackets for supporting and locking the wheelchair, headrest, safety 
belt and motion controls. Maximum slope: 35° (70%). Capacity 130 kg 

Podstawowe UDI-DI 
Basic UDI-DI  

805210969LG2004X8 

Klasyfikacja LEA  
Classification LEA  

18.30.08.009 

Kod CND  
Code CND  

Y 18.30.12  

Rejestracja wyrobu medycznego  
Medical device registration 

109572/R 

Data wprowadzenia na rynek  
Market placed date  

Styczeń 2009  
January 2009  

Producent  
Manufacturer  

Antano Group s.r.l.  
Via delle Industrie, 10  
06034 - Foligno  
Włochy  

Unikalny numer rejestracyjny (SRN) 
Unique registration number (SRN) 

 

Zgodność z przepisami rozporządzenia o wyrobach medycznych (UE) 2017/745 i późniejszymi 

zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) 2020/561 

It complies with the provisions of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 and subsequent 

amendments introduced by Regulation (EU) 2020/561 

Klasyfikacja ryzyka wyrobu (załącznik VIII - Rozporządzenie 2017/745) 
Device risk classification (Annex VIII - Reg. 2017/745)  

Klasa I  
Class I  

Zastosowane normy zharmonizowane lub inne dokumenty normatywne  
Harmonised standards or other normative documents applied  

CEI EN 60601-1; CEI EN 60601-1-2;  
ISO 7176-28; UNI EN 12182  

 

 
Foligno 12/05/2021  Dyrektor Generalny - CEO 

 Gianluca Antano  
 


