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Atlas
Atlas Is een douchebadwagen die de zorgbehoevende meer ruimte
en comfort biedt.
Atlas douche-badwagen
heeft een extra breed
en extra lang ligvlak,
waardoor de (obese)
zorgbehoevende
optimaal verzorgd
kan worden.

De extra brede, elektrisch in hoogte
verstelbare douche-badwagen

Atlas douche-badwagen is in twee modellen leverbaar: Atlas Junior en Atlas Senior. Beide modellen
kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt
worden, bijvoorbeeld om te douchen, als aankleedof verschoningstafel, enzovoorts. Atlas douchebadwagen wordt altijd geleverd inclusief oplader,
matras, klein hoofdkussen en een afvoerslang.
Optioneel zijn twee modellen trapeziumkussens
mogelijk.
Hoogte verstelling en kanteling
Atlas douche-badwagen is elektrisch in hoogte verstelbaar.
De hoog/laag verstelling wordt geactiveerd met de handbediening. Daarnaast kan Atlas douche-badwagen ook tot 4 graden
gekanteld worden in de richting van het hoofd- of voeteneinde.
Deze kanteling is ook prettig voor het afvoeren van het water.
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ATLAS, WIELVERGRENDELING

ATLAS, STOOTWIEL

Door Atlas iets schuin te zetten loopt het water makkelijk richting de afvoer. De hoog/laag slag van Atlas douche-badwagen
is van 535-835 mm, dit is gemeten op de bodemplaat van het
ligvlak. Op deze bodemplaat ligt nog een matras.

Belasting
De maximale belasting van Atlas Junior douche-badwagen is
270 kg, terwijl Atlas Senior tot 450 kg belast kan worden.

Stootwielen

Zijhekken
De zijhekken van Atlas douche-badwagen kunnen zowel in
een verticale als in een horizontale stand neergeklapt worden.
Dit vergemakkelijkt en versnelt transfers. De horizontale stand
van de zijhekken is praktisch voor transfers van bijvoorbeeld
bed naar douche-badwagen. Terwijl de verticale stand ideaal
is wanneer er een directe transfer vanuit de rolstoel naar de
douche-badwagen plaatsvindt. Voordat Atlas douche-badwagen
verreden gaat worden, altijd eerst de zijhekken omhoog klappen.
Wanneer de zijhekken in de standaard positie (omhoog geklapt)
staan, staan ze altijd schuin naar buiten. Bij het passeren van
bijvoorbeeld een deurdoorgang kunnen de zijhekken iets naar
binnen geklapt worden, waardoor de douche-badwagen smaller
wordt. Bij Atlas Senior is het daarnaast mogelijk om het hoofdeindhek horizontaal te klappen. Dit is praktisch voor de zorgverlener om het haar van de zorgbehoevende te kunnen verzorgen.

De buitenzijde van het ligvlak van Atlas douche-badwagen is
op alle hoeken voorzien van stootwielen. Dit voorkomt
beschadigingen aan de douche-badwagen en aan deurposten
e.d. wanneer Atlas veel verreden wordt.
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Afmetingen
De buitenmaat van Atlas Junior is: breedte 810 en lengte 2150
mm. De binnenmaat (van het ligvlak incl. matras) is: breedte 620
mm en lengte 1980 mm. De hoogte vanaf het ligvlak tot aan de
bovenzijde van het matras is 225 mm. De buitenmaat van Atlas
Senior is: breedte 1020 mm en lengte 2210 mm. De binnenmaat
(van het ligvlak incl. matras) is: breedte 780 mm en lengte 1980
mm. De hoogte vanaf het ligvlak tot aan de bovenzijde van het
matras is 285 mm.

Centrale wielvergrendeling
Atlas douche-badwagen heeft een mechanische centrale
wielvergrendeling. Deze is vanaf beide zijkanten van Atlas te
bedienen. Met deze mechanische centrale wielvergrendeling
kan ook de rijrichting gefixeerd worden, dit vergemakkelijkt het
rijden in een lange rechte gang.

Accessoires
Trapeziumkussen 15° Large - afmeting:
580 x 530 x 140 mm (l x b x h)
Trapeziumkussen 30° Extra Large - afmeting:
580 x 600 x 280 mm (l x b x h)
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Chassis:
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TR-Care, leverancier en adviseur Al meer dan 20 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,
verpleegmeubilair 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, Patient Lifting Solutions, Medi Casa
GmbH en Discher Technik GmbH. Hebt u specifieke wensen, dan bent u bij TR-Care aan het goede adres!
TR-Care BV Postbus 2 - 4050 EA Ochten - Nederland
T +31 (0)344 643 788 - F +31 (0)344 643 521 - E info@tr-care.nl www.tr-care.nl
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