TR 992/9651
IN HOOGTE VERSTELBAAR
BAD EN BADLIFT

TR 992 in hoogte verstelbaar badsysteem
is ontwikkeld om het baden en verzorgen van bewoners/gebruikers zo comfortabel mogelijk uit te voeren.
Het bad is elektrisch in hoogte te verstellen, hierdoor is voor de verzorgende de ideale werkhoogte
instelbaar of kan de bewoner/gebruiker geholpen worden met het in of uit bad komen.
TR 992 badsysteem is ontwikkeld om het maximale
comfort te bereiken voor de gebruikers van het
badsysteem. Door het ergonomische model van de
kunststof badkuip, de zgn. sleutelgat uitvoering,
is er bijvoorbeeld extra ruimte bij het bovenlichaam.
Tevens is de badkuip standaard uitgevoerd met een
dubbele wand, waardoor de watertemperatuur langer
gewaarborgd blijft.
Het bad heeft een waste afvoerafsluiter.
Door de geluidsarme elektrische hoogte verstelling kan
de ideale instaphoogte voor de bewoner/gebruiker en
de ideale werkhoogte voor de verzorgende tijdens het
baden gemakkelijk ingesteld worden.
De badverkorter, welke standaard meegeleverd wordt,
is in twee standen instelbaar.
Bij TR 992 badsysteem zijn verschillende opties mogelijk.
Het bad kan voorzien worden van een ingebouwde
desinfectie-unit. Hiermee kan na elk gebruik het bad
(en evt. de badlift) gedesinfecteerd worden. Het risico
op besmetting wordt hierdoor verkleind en de hygiëne
bij het gebruik van het bad wordt verhoogd.
Daarnaast is het ook mogelijk het bad met de optie
hydrojet uit te rusten. De waterstraal van de hydrojet
kan in de gewenste richting gedraaid worden en ook
de kracht van de waterstraal kan handmatig ingesteld
worden. Als er namelijk lucht aan de waterstraal
toegevoegd wordt, wordt de waterstraal zachter.
Wanneer voor de optie hydrojet gekozen wordt,
wordt de ingebouwde desinfectie-unit standaard
meegeleverd, zodat de pomp van de hydrojet na
gebruik ook gedesinfecteerd kan worden.
De desinfectant voor het reinigen van het bad en/of

de badlift onderdelen is volgens vaste instelling door
de fabriek afgesteld. Dit voorkomt onnodige verspilling
van desinfectant en belasting van het milieu.
Het bedieningspaneel is standaard voorzien van een
kraanknop voor badvulling, kraanknop voor douchen,
thermostaat, digitale temperatuurmeter en
drukknoppen voor een traploze hoogte verstelling.
Verder is het bij alle modellen TR 992 mogelijk om
het bad uit te voeren met de optie van een tiptronic
bedieningspaneel. Dit tiptronic bedieningspaneel wordt
gecombineerd met een automatisch badvulsysteem.
Dit betekend dat de wateruitloop stopt zodra een
bepaald waterniveau bereikt is. Hierdoor wordt het
mogelijk gemaakt om het bad te vullen terwijl er
andere verrichtingen gedaan worden.
TR 992 badsysteem is uitgevoerd met een 4/3" Rada 320
beveiligde thermostaat. Dit staat garant voor een
constant veilige temperatuurinstelling. De digitale temperatuurmeter geeft de temperatuur aan van het water
waarmee het bad gevuld of waarmee gedoucht wordt.

TIPTRONIC BEDIENINGSPANEEL

DE IDEALE INSTAPHOOGTE

DE IDEALE WERKHOOGTE

BADLIFT MET BADSTOEL

BADLIFT MET BADSTRETCHER

TR 9651 in hoogte
verstelbare badlift
is ideaal te gebruiken in combinatie met het TR 992 badsysteem.
De badlift is leverbaar met een badstoel of badstretcher. Optioneel is
een weegunit leverbaar.
TR 9651 badlift is verkrijgbaar in een elektrisch of
hydraulisch in hoogte verstelbare uitvoering.
Met TR 9651 badlift is het verplaatsen van bed naar bad
veilig en comfortabel uit te voeren. De liftkolom is zo
geplaatst dat de badlift met stretcher of stoel ver over
het bed kan voor een veilige en eenvoudige transfer.
Tijdens het baden hoeft de bewoner/gebruiker de stoel of
stretcher niet te verlaten. Dit verhoogt de veiligheid en
efficiency voor bewoner/gebruiker en verzorgende.

dit vergemakkelijkt het rijden in een
lange gang. Tijdens het verplaatsen
van de bewoner/gebruiker kan
gebruik gemaakt worden van twee
veiligheidsgordels.

TR 9651 badlift kan geleverd met een stoel en/of
stretcher. De stoel en/of stretcher kan zonder gereedschap bevestigd worden aan de badlift. Hierdoor zijn
deze twee ook snel te verwisselen, zodat één badlift
zowel met stoel als stretcher gebruikt kan worden.
Met de badstoel wordt de mogelijkheid gecreëerd om de
bewoner/gebruiker vanaf de grond op te tillen. Verder is
de stoel standaard uitgerust met een toiletzitting,
optioneel is een dichte zitting mogelijk.

Daarnaast is het ook mogelijk in de badkamer een
TR 7000 plafondtillift te installeren, waardoor tijdens het
baden het bad rondom vrij te benaderen is. Tevens is de
plafondtillift inzetbaar voor het toilet of de douche-/
aankleedvoorziening (in dezelfde ruimte). De plafondtillift is ook uit te breiden naar een systeem waardoor
meerdere ruimtes met één tilunit te bereiken zijn,
zie ook onze brochure TR 7000 Plafondtilliften.

De elektrisch in hoogte verstelbare badlift wordt
aangedreven door een oplaadbare accu en de bediening
vindt plaats middels voetschakelaars. Door deze voetbediening heeft de verzorgende de handen vrij voor de
optimale veiligheid van de bewoner/gebruiker.
De rijrichting van de badlift is fixeerbaar,

OPTIE PLAFONDTILLIFT

Door de afneembaarheid van de
diverse onderdelen van de badlift
wordt het reinigen en/of desinfecteren vergemakkelijkt.

Accessoires
TR 9660
TR Charger

TR 9655-Extra
TR Scale

- matras voor stretcher
- acculader 24 Volt
(bij elektrische uitvoering)
- dichte zitting t.b.v. badstoel
- weegunit

TR 992 E badsysteem, elektrisch in hoogte verstelbaar.
TR 992 ED badsysteem wordt geleverd met een ingebouwde
desinfectie-unit, wat het reinigen van het bad en de eventuele
badlift eenvoudiger maakt.
TR 992 EDW badsysteem is uitgevoerd met een ingebouwde
desinfectie-unit en een hydrojetsysteem waarmee het baden nog
comfortabeler wordt en het bad ook geschikt is als snoezelbad.
Voor alle modellen badsystemen geldt als mogelijkheid optie A,
zie binnenzijde brochure.

Modellen badliften

TR 9651 - badlift, elektrisch in hoogte verstelbaar
TR 9651 S - badlift als TR 9651, met rechte poten
TR 9751 - badlift, hydraulisch in hoogte verstelbaar
TR 9654 - stretcher met gordels en hoofdkussen
TR 9655 - stoel met gordels en toiletzitting

Technische specificaties
Maximale belasting:
Hoog/laag slag:
Overbelasting beveiliging:
Accu:
Chassis:
Stoel en stretcher:
Bekleding:
Wielen:

150 kg
950 mm
zekering
24 Volt
RVS en staal geëpoxeerd
RVS en staal geëpoxeerd
ABS slagvaste kunststof
2 beremde zwenkwielen,
2 dubbele zwenkwielen

Alle maten zijn weergegeven in mm.

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

Modellen badsystemen

