TR 3000 H/2200
DE FLEXIBELE EN EFFICIËNTE IN HOOGTE
VERSTELBARE DOUCHE-BADWAGEN

TR 3000 H/2200
is een flexibele en efficiënte douche-badwagen. De verstelbaarheid en verrijdbaarheid verhogen het
comfort van werken met deze douche-badwagen.

Uitvoeringen:
TR 3000 H/2200 douche-badwagen wordt standaard geleverd met matras, hoofdkussen en afvoerslang.
De douche-badwagen is leverbaar in diverse uitvoeringen:
- elektrisch of hydraulisch in hoogte verstelbaar, middels deze hoogte verstelling kan eenvoudig
de ideale werkhoogte ingesteld worden
- lengte 160 of 190 cm (optioneel 210 cm)
- standaard kleur voor matras en hoofdkussen is grijs. Matras en hoofdkussen zijn (zonder meerprijs)
ook leverbaar in de kleuren blauw of geel

TR 3000 H, DE ELEKTRISCH IN HOOGTE VERSTELBARE DOUCHE-BADWAGEN

MOGELIJKE KLEUREN MATRAS EN KUSSEN

TR 2200, ONDERSTEL HYDRAULISCH

Efficiency
De TR douche-badwagen is uniek. De kolom van deze
douche-badwagen is namelijk iets uit het midden
geplaatst, hierdoor is de douche-badwagen verder
boven het bed te plaatsen. Het zijhek aan de kant van
de verzorgende kan geheel neergeklapt worden en het
zijhek aan de kant van de patiënt wordt horizontaal
geklapt. Dit vergemakkelijkt en versnelt de transfer van
bijvoorbeeld bed naar douche-badwagen. Na deze
transfer worden de zijhekken weer opgeklapt en kan de
patiënt veilig worden verplaatst. Door de zijhekken
naar binnen te klappen, kan de douche-badwagen door
smalle deuropeningen.

Flexibiliteit
De douche-badwagen is zeer compleet uitgevoerd en
heeft vele mogelijkheden om het douchen te
vergemakkelijken. De aanwezigheid van zowel een
horizontale kantelverstelling als een afvoer aan
hoofd- en voeteneind maakt het mogelijk de patiënt
zowel van de linker- als de rechter-zijde van het bed
op de stretcher te leggen. De stretcher kan tijdens het
douchen of reinigen in een schuine stand geplaatst
worden om het water af te voeren.

Met één handbeweging is het ook mogelijk de
stretcher in de trendelenburg positie te plaatsen.

Verrijdbaarheid
De douche-badwagen heeft een stabiel onderstel
en is voorzien van vier zwenkwielen. De rijrichting
is fixeerbaar, dit vergemakkelijkt het rijden in een
lange gang.

Gebruikte materialen
Het onderstel en de stretcher zijn opgebouwd uit RVS
en staal epoxy lakwerk. Het matras is gemaakt van
duurzaam polyurethaan. Dit ligt comfortabel en het is
eenvoudig te reinigen.

Accessoires
- trapeziumkussen (groot)
- acculader 24 Volt (bij elektrische uitvoering)

• TR 2200
• TR 2200 S
• TR 3000
• TR 3000 S
• TR 3000 H

• TR 3000 HS

• optie:
• TR 2800

douche-badwagen, hydraulisch in
hoogte verstelbaar, lengte 190 cm
douche-badwagen, hydraulisch in
hoogte verstelbaar, lengte 160 cm
douche-badwagen, elektrisch in hoogte
verstelbaar, lengte 190 cm
douche-badwagen, elektrisch in hoogte
verstelbaar, lengte 160 cm
douche-badwagen, elektrisch in hoogte
verstelbaar, lengte 190 cm, verhoogd
onderstel (70 mm)
douche-badwagen, elektrisch in hoogte
verstelbaar, lengte 160 cm, verhoogd
onderstel (70 mm)
douche-badwagen in 210 cm
uitvoering
douche-/desinfectie wandpaneel

Technische specificaties
Maximale belasting:
Hoog/laag slag:
Overbelasting beveiliging:
Accu:
Chassis:
Matras:

150 kg
300 mm
zekering
24 Volt
RVS en staal geëpoxeerd
vlamvertragend
polyurethaan

TR-Care, leverancier en adviseur
Al meer dan 15 jaar is TR-Care gespecialiseerd in het inrichten van sanitaire ruimtes voor de gezondheidszorg.
Het leveringsprogramma omvat o.m. hoog-laag baden, bedpanspoelers, plafondtilliftsystemen, douche-badwagens,
in hoogte verstelbare toiletsystemen en patiëntentilliften. Sleutelwoorden daarbij zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid
en service. Innovatie en productontwikkeling heeft onze continue aandacht. Hiervoor werken wij intensief samen
met toonaangevende producenten, zoals TR-Equipment AB (Zweden), LiNa Medical CML ApS (Denemarken) en
Discher Technik GmbH (Duitsland). Hebt u specifieke wensen, dan bent u bij TR-Care aan het juiste adres!
Voor regio West-Nederland, neem contact op met PrevaCare BV: +31 (0)78 691 65 85

TR-Care BV Postbus 2 - 4050 EA Ochten - Nederland
T: +31 (0)344 643 788 - F: +31 (0)344 643 521 - I: www.tr-care.nl - E: info@tr-care.nl

TR-Care BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze brochure. Zetfouten voorbehouden. Versie 0604
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