TR 900

Banheira de altura ajustável

Características técnicas
Comprimento

2325 mm / 92”

Largura

830 mm / 33”

Carga limite

150 kg / 330 lbs

Altura da banheira

600 - 1000 mm / 23” - 39”

Alimentação elétrica

230 V, 50 Hz / 110 V, 60 Hz

Registado em Medical Products Agency, Sweden,
as a MD Class 1 product, MDD 93/42EEC.

TR 900 - A banheira que é fácil de usar
O design fácil e funcional da banheira integrada TR 900 e o painel permitem um funcionamento simples e prático.
O design de linhas suaves facilita ainda a sua limpeza e manutenção. A largura extra da banheira na zona da cabeça permite mais espaço para os braços e ombros e é uma vantagem durante a lavagem do cabelo. A banheira tem um revestimento duplo que minimiza a perda de calor. A banheira TR 900 é fornecida com um apoio ajustável para os pés.
Os modelos da banheira de banhos de remoinhos TR 900 melhoram o bem-estar do utilizador. o efeito relaxante dos
banhos de remoinhos estimula a circulação sanguínea e ajuda na higiene do doente. A pega do chuveiro com a saída de
spray em borracha macia é fácil de limpar e proporciona uma confortável e suave dispersão da água durante o duche.
A pega do chuveiro está oculta e é facilmente acedida a partir do lado direito do painel, mas fica arrumada quando não a estiver a utilizar.
O sistema de limpeza “oculto” nos modelos C tem uma pega no lado esquerdo do
painel e é activado com uma tecla on/off de segurança especial. Quando não está
activado o sistema, o sistema fica fora de alcance para evitar uma utilização
incorrecta pelo doente ou técnico. Graças à experiência do fabricante, os controlos
foram fabricados com controlos táteis para o ajuste da altura e sistema de banhos
de remoinhos, o TR 900 simplifica o ciclo de banhos para o staff.
Os modelos TR 900 com auto-enchimento são ainda mais simples e eficientes de usar
pelo staff. Não requerem período de espera ou observação enquanto se enche a banheira. Com um toque, o sistema de auto-enchimento enche a banheira enquanto
Todos os painéis HiLo da TR 900 podem
ser fornecidos com uma banheira em
os doentes se preparam para o banho. Basta tocar no símbolo de enchimento da
aço inoxidável como opcional.
banheira e definir a temperatura da água através da válvula misturadora termostática.
A banheira em aço inoxidável tem o
Se necessário, pode adicionar mais água depois de o nível predefinido do auto-enchimesmo design funcional do modelo
mento ser atingido. A banheira TR 900 tem controlos táteis com símbolos para o duche standard TR 900 em fibra de vidro e é
e para ativar os banhos de remoinhos. O ecrã com iluminação avisa o staff do que está fabricado em aço de elevada qualidade
(EN 1.4301).
ativado no painel: Auto-enchimento, água adicional, duche, temperatura e banhos de
remoinhos.
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TR 900

Banheira de altura ajustável

Características
A válvula misturadora termostática de 22mm, os tubos
internos de 22mm e os jatos duplos de enchimento proporcionam um bom fluxo de água e um curto período de
enchimento.
O termómetro digital LED indica a temperatura da água
do duche e do enchimento da banheira e os modelos de
auto-enchimento indicam ainda a temperatura da água
parada na banheira.

O sistema de limpeza com a mangueira amarela (consulte
a imagem) é misturado com água fria para minimizar a
inalação da mistura de limpeza, que vem predefinida de
fábrica para evitar alterações desnecessárias.
Adaptador de limpeza exclusivo na entrada do banho de
remoinhos. Os modelos com banhos de remoinhos permitem regular a direção dos jatos e a quantidade de ar.

Integrado com o Mobile patient com- Modelo de enchimento TR
bilift TR 9560, o sistema proporciona 900
uma transferência e manuseamento
seguro para o doente e para o técnico.
Durante o ciclo do banho, o doente
nunca fica desconfortável nem
inseguro na cadeira ou maca.

Modelos de banheiras:
TR 900 - Standard
TR 900 C - Sistema de limpeza
TR 900 CW - Sistema de limpeza e banhos de remoinhos
TR 900 A - Auto-enchimento
TR 900 CA - Limpeza e Auto-enchimento
TR 900 CWA -Limpeza, banhos de remoinhos
e Auto-enchimentol

Opções
A banheira e o painel podem ser embalados como dois
equipamentos separados (uma palete e uma caixa)
Acessórios
Redes de transporte e conjunto de rampa para carregamento
Conjunto de instalação TR900
Conjunto de instalação TR900C/TR900CW
Almofada para cabeça
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