USŁUGI DODATKOWE

SPECJALISTYCZNE ROZWIĄZANIA

SPRZĘT MEDYCZNY

SPRZĘT
KĄPIELOWO-TOALETOWY

Przenoszenie pacjenta za pomocą podnośnika Helios 150
na fotel kąpielowo-toaletowy Hera 140

SPIS TREŚCI

I TOALETOWY

Wózkowanna elektryczna
LAMBDA 175
4

Wózkowanna
HYDRAULICZNA
4

Fotel kąpielowo-toaletowy
HERA II 140
5

Fotel kąpielowo-toaletowy
TRITON/DUAL
5

Podnośnik wannowy
ARCHIMEDES
6

Poduszka kąpielowa z pompą
AIRFLO 12
6

Szpital

Dom opieki

Opieka domowa

Kod QR:
Karta produktu
Instrukcja obsługi
Deklaracja zgodności

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:
• wózkowanna elektryczna Lambda 175 służy do przewożenia pacjenta
w pozycji leżącej pod prysznic i wykonywania czynności kąpielowych
• elektryczna regulacja wysokości i nachylenia
• poduszka cylindryczna
• regulowane poręcze boczne oraz oparcia stóp i głowy
• centralne hamowanie i kierunkowe blokowanie
• duże koła o średnicy 150 mm
• wykonana ze stali nierdzewnej
Dane techniczne:
• maksymalne obciążenie 175 kg
• wymiary leżanki całkowite 780 mm x 2060 mm
• wymiary materaca 600 mm x 1870 mm
• wysokość min/max. 560 mm/1030 mm
• klasa wodoodporności IP65

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

• kąt anty-Trendelenburga 10°
• koła ø150 mm
• waga całkowita 115 kg
Wózkowanna Lambda sterowana jest za pomocą pilota

Gwarancja: 2 lata
Producent: Winncare Nordic ApS.

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:
• wózkowanna hydrauliczna służy do
przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

pod prysznic i do wykonywania czynności kąpielowych
• zmiana wysokości za pomocą mechanizmu hydraulicznego
(dwa pedały)
• posiada uchwyt do pchania u wezgłowia i od strony nóg,
kosz na ubranie
• spust wody zamykany korkiem
• rura spustowa o długości 185 cm, na zatrzasku z boku podstawy
• cylindryczna poduszka pod głowę pacjenta
• proﬁlowane, wysuwane poręcze z powłoką żywiczną
Dane techniczne:
• maksymalne obciążenie 170 kg
• wymiary leżanki 760 mm x 1960 mm
• wymiary podstawy 630 mm x 1700 mm
• wysokość min/max. 520 mm/875 mm
• waga całkowita 79 kg
Wózkowanna hydrauliczna z poduszką pod głowę

Gwarancja: 2 lata
Producent: Winncare France (SA)
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Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:
• fotel kąpielowo-toaletowy Hera 140 służy do wykonywania czynności
kąpielowych i toaletowych u pacjenta w pozycji siedzącej
• możliwość odchylenia od +5° do -30°
• manualna regulacja wysokości
• hamulce na wszystkich kołach
• dodatkowe akcesoria: zagłówek i nocnik
Dane techniczne:
• maksymalny udźwig 140 kg
• wysokość min/max. 1035 mm/1115 mm
• szerokość siedziska 480 mm
• wysokość oparcia 505-585 mm
• szerokość całkowita 600 mm
• odchylenie od +5° do -30°
• waga całkowita 22 kg

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

Gwarancja: 2 lata
Producent: Winncare Nordic ApS.

Czynności toaletowe przy użyciu krzesła
kąpielowo-toaletowego Hera 140

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:
• fotel kąpielowo-toaletowy Triton/Dual służy do wykonywania
czynności kąpielowych i toaletowych u pacjenta w pozycji siedzącej
• możliwość odchylenia +7° do -30° ± 2°
• elektrycznie sterowany, regulacja wysokości (miękki start/stop)
• zatrzymanie awaryjne i opuszczanie
• stopień ochrony IPx6, możliwe całkowite zanurzenie w wodzie
• dodatkowe akcesoria
Dane techniczne:
• maksymalny udźwig 150 kg
• wysokość min/max. 1065 mm/1480 mm
• szerokość siedziska 460 mm
• wysokość oparcia 535-950 mm
• szerokość całkowita 570 mm
• odchylenie od +7° do -30° ± 2°
• waga całkowita 41 kg
Czynności toaletowe
na fotelu toaletowokąpielowym Triton/Dual

Możliwość odchylenia
pacjenta, w celu ułatwienia
wykonania czynności
pielęgnacyjnych

www.winncare.pl

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

Gwarancja: 2 lata
Producent: Winncare Nordic ApS.
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Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:
• podnośnik wannowy Archimedes służy do opuszczania i podnoszenia
pacjenta w wannie
• posiada wodoodporny pilot, ochrona IP67
(możliwość zanurzenia do 1m)
• 4-kierunkowe przyssawki stabilizujące podnośnik w wannie
• funkcja bezpieczeństwa, która uniemożliwia opuszczenie pacjenta
w wannie przy niewystarczająco naładowanej baterii

Dane techniczne:
• maksymalne obciążenie 165 kg
• szerokość siedziska 39,5 cm
• wysokość siedziska od 8 do 45 cm
• głębokość siedziska 44,5 cm

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

• waga podnośnika 5,2 kg

Kąpiel z podnośnikiem Archimedes

Gwarancja: 2 lata
Producent: Mangar International Ltd.

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:
• poduszka kąpielowa z pompą Airﬂo 12 służy
do opuszczania i podnoszenia pacjenta w wannie
• poduszka dostosowuje się do rozmiaru i kształtu wanny
• posiada przyssawki, które stabilizują poduszkę w wannie
• sterowana jest za pomocą pilota, który jest całkowicie wodoodporny
(IP67)
• zasilana na baterie bez kabli elektrycznych
• poduszka kąpielowa jest lekka i przenośna
Dane techniczne:
• Maksymalne obciążenie 150 kg
• Wysokość siedziska (min./maks.) 2 cm/40 cm
Poduszka kąpielowa po złożeniu

• Głębokość siedziska 44 cm

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

• Szerokość oparcia 54 cm
• Wysokość oparcia 33 cm
• Długość przewodu 1,8 m
• Wydajność podnoszenia 8 (4 cykle podniesienia i opuszczania)
• Waga 2 kg
Gwarancja: 2 lata
Poduszka kąpielowa w użyciu w wannie
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Producent: Mangar International Ltd.
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