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Douchen & baden, een weldaad
voor elke patiënt of bewoner
Een zalig bad of die verkwikkende douche, iedereen kan ervan genieten
en voelt zich nadien gezonder en beter in zijn vel. Baden en douchen is
niet enkel verbonden met hygiëne maar het zorgt ook voor ontspanning
en versterkt het gevoel van welzijn bij patiënt of bewoner. Dit alles in
een context van nabijheid tussen zorgverlener en -ontvanger, wat een
grote mate van respect en aandacht vereist van de zorgverlener.
Tegelijkertijd biedt dit een mooie gelegenheid tot betrokken, inter
menselijk contact wat eveneens het mentale welzijn van de patiënt of
bewoner ten goede komt!

Mentaal en fysiek welbehagen
Baden en douchen zorgt in belangrijke mate voor een gevoel van welzijn. Na een
verkwikkende douche voelt men zich heerlijk fris en rein. Een zalig bad is een intens
moment van ontspanning en genot. Ook de interactie tussen de verpleging en de
bewoner of patiënt zorgt voor afleiding en het plezier van eenvoudig menselijk
contact. De zintuigen worden geprikkeld, het hele ritueel van baden of douchen
zorgt voor aangename afleiding. Elke bewoner, onafgezien van zijn mentale en
fysieke mogelijkheden, voelt zich hierbij beter. In de mate van het mogelijke wordt
de patiënt of bewoner zoveel mogelijk ondersteund bij wat hij of zij zelf nog kan. Zo
ervaart de zorgontvanger een groter gevoel van zelfstandigheid en waardigheid.

Ondersteunen van de fysieke conditie
In functie van de fysieke en psychische mogelijkheden van de zorgontvanger kan
het bad- of doucheritueel aangepast worden en kan een specifiek hulpmiddel de
patiënt of bewoner ondersteunen. Zo kan de zorgontvanger maximaal zijn capaci
teiten benutten en kan bijna iedereen genieten van de weldaden van het douchen
of baden.

Oog voor hygiëne
Een goede persoonlijke hygiëne is een basisrecht voor elke bewoner of patiënt. Het
wassen van minder mobiele mensen, mensen met een mentale beperking of
mensen met zwaar overgewicht is geen sinecure. Hulpmiddelen zoals een douche
stoel, badlift en douchebrancard zorgen ervoor dat iedereen kan ondersteund
worden bij het wassen.

Ergonomie en veiligheid
Door de vergrijzing is er zowel in woonzorgcentra als ziekenhuizen een sterke
evolutie naar een groter aandeel bewoners en patiënten met een grote zorg
afhankelijkheid. Door de juiste hulpmiddelen in te schakelen kan men de zorg
vergemakkelijken en het comfort verhogen. Mensen met een zwakke fysieke
conditie of een mentale beperking kunnen zo in alle veiligheid genieten van een
heerlijk bad en het recht op persoonlijke hygiëne. Maar ook de ergonomie voor de
zorgverlener staat bij Metra centraal: onze hoog-laagbaden, badliften, verstelbare
douchestoel en douchebrancards zijn ontwikkeld om het werkcomfort te verhogen,
(rug)klachten te voorkomen en u in staat te stellen om de beste zorg te verstrekken
aan de patiënt of bewoner.
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Meer voldoening
Het baden en douchen gaat gepaard met intensief menselijke interactie
en oogcontact. Dit zorgt niet alleen voor een beter mentaal welzijn bij de
bewoner of patiënt, maar het zorgen voor mensen met de juiste hulpmiddelen
geeft hen ook een gevoel van comfort en veiligheid. Hun waardering zal stijgen, dus ook
uw voldoening.
M.a.w. de patiënt of bewoner en hoe de beste zorg toedienen, staat centraal bij alle
oplossingen van Metra. Het resultaat: meer wederzijdse voldoening, een veel betere zorg,
met minder fysieke inspanningen!

Metra, helpt helpen.
Sinds haar ontstaan (1996) heeft Metra zich sterk gespecialiseerd in het ontwikkelen en aanbieden van
hulpmiddelen die de kwaliteit van de zorg verbeteren, zowel in belang van patiënt of bewoner als zorgverlener.
Ons team heeft veel kennis en ervaring opgebouwd op vlak van baden & douchen, tillen & transfereren en het
zorgen voor een veilige omgeving voor alle betrokkenen.
Met onze hoog-laagbaden, badliften, douchestoelen en –brancards zijn we dé zorgpartner voor alle professionelen
in de zorg, met producten en diensten die een meerwaarde bieden voor zorgverlener én -ontvanger. Samen met
u screenen wij de zorgnood van uw bewoners of patiënten, inventariseren de noden op vlak van hulpmiddelen
en zoeken samen met u naar de juiste oplossing voor uw organisatie.
Onze hulpmiddelen zijn ontworpen om patiënt of bewoner comfortabel ondersteuning te bieden en de zorg
verlener maximaal fysisch te ontlasten. Alle toestellen worden in Europa geproduceerd, ze voldoen aan de
hoogste kwaliteitsnormen en kenmerken zich door hun robuustheid, uniek gebruiksgemak en lage gebruikskost.
Onze service eindigt niet bij de levering, wij maken er een punt van uw medewerkers optimaal op te leiden, met
oog op betere zorg. Wij bieden enkel oplossingen aan die steunen op de 4 METRA-pijlers:
1 Juist advies
2 Correcte introductie
3 Doorgedreven opleiding
4 Perfecte dienst-na-verkoop
www.metra.be
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Baden
Een heerlijk ontspannend bad kunnen nemen is een weldaad voor iedereen.
Maar zeker mensen die geconfronteerd worden met fysieke of mentale
beperkingen, worden bij het baden positief gestimuleerd. Alle zintuigen worden
immers op een aangename manier geprikkeld. Zo verhoogt u het welzijn van uw
patiënten of bewoners.
De weldaden van het baden zijn alom gekend. Het warme water heeft een
natuurlijk rustgevend effect, de bloedsomloop wordt verbeterd, spierspanningen
verlicht.
Naast de verzachtende werking van het warme water kunnen, afhankelijk van
het type, onze baden uitgerust worden met opties die de zintuigelijke beleving
versterken: sfeerverlichting, muziek, AIR-SPA of whirlpool. Zo wordt baden een
echt relaxmoment, waarvan de patiënt of bewoner enorm zal genieten!
Het gebruiksvriendelijke en ergonomische ontwerp, de in de hoogte verstelbare
badkuip, de vlotte toegankelijkheid met een badlift, de eenvoud om te reinigen,
… zal u als zorgverlener bijzonder plezieren. Zo kan u zich volledig concentreren
op het verwennen van de bewoner of patiënt.
• TR Comfortline, vrijstaand, in de hoogte verstelbaar wellness-bad, voor een
zalig en ontspannend badmoment! Optioneel uit te rusten met wellnessaccessoires zoals led-verlichting, AIR-SPA, muziek en beschikbaar in
verschillende RAL-kleuren
• TR 1700, het compacte, ruimtebesparende hoog-laagbad. Specifiek
ontworpen om kleinere ruimtes optimaal te benutten, zonder in te boeten
aan functionaliteit of efficiëntie
• TR 900, gebruiksvriendelijk, ergonomisch, in de hoogte verstelbaar bad, met
vast bedieningspaneel. Optioneel uit te rusten met whirlpool. Dankzij de
sleutelgatvormige badkuip ligt de patiënt erg comfortabel en kan men
makkelijker de haren wassen
• SWING, kantelt van zit- naar lighouding, optioneel met instelbare hoogte,
Wellness, Whirlpool, chromo-, aroma- en muziektherapie
Alle baden, referenties en technische specificaties, zie pagina 9-11
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Badliften
Dankzij een badlift kan u ook bewoners of patiënten die moeilijk te been zijn,
het genot bieden van een heerlijk bad. In functie van de fysische en mentale
mogelijkheden van de betrokken persoon, kan u hem of haar liggend of zittend
transferen in en uit het bad. De stoel of stretcher biedt daarbij ook in het bad de
juiste ondersteuning aan de bewoner of patiënt.
Onze veelzijdige, elektrische badliften garanderen een heel veilige, comforta
bele, zittende of liggende transfer in en uit elk bad. De grote zwenkwielen en
het slim ontworpen onderstel garanderen grote stabiliteit en je kan er tot vlakbij
elk bad of bed aanrijden. De stoel heeft een groot bereik qua hoogte, zodat de
gebruikers veilig en gemakkelijk kunnen opgetild worden
• TR 9650 met stretcher, voor een veilige liggende transfer en badmoment
• TR 9650 met stoel, voor een veilige zittende transfer en badmoment
• TR 9650 Combi, kan uitgerust worden met stoel of stretcher in functie van de
fysische en mentale mogelijkheden van bewoner of patiënt
Alle info, referenties en technische specificaties, zie pagina 12

Douche-toiletstoelen
Met een douche-toiletstoel kan u patiënten of bewoners, die weinig mobiel zijn,
zowel verplaatsen, wassen of naar het toilet laten gaan. Een douche-toiletstoel
is ook een handig hulpmiddel bij pedicure. Onze douche-toiletstoel is bijzonder
wendbaar en stabiel en biedt veilig zitcomfort voor de zorgontvanger, maar laat
de zorgverlener ook toe om de voor de patiënt te zorgen in de juiste ergonomische
omstandigheden. Zowel de hoogte als de inclinatie van de stoel kan optimaal
worden ingesteld. De verstelbare hoofdsteun ondersteunt hoofd en nek voor
meer comfort en veiligheid. In principe past de stoel over elk standaardtoilet
maar hij kan optioneel ook worden uitgerust met een bedpan.
• TR 1000, uiterst stabiele, wendbare en verstelbare douche-toiletstoel
• ZIDO, deze douche-toiletstoel heeft dankzij de voorsluiting en ergonomische
vormgeving biedt deze een veiliger en goed zitcomfort
• Standaard of kantelbare douche-toiletstoel
Alle info, referenties en technische specificaties,
zie pagina 13-14
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Douchebrancards en -paneel
Voor sommige bewoners of patiënten met een specifieke fysische of mentale
beperking is het meer aangewezen om hen in een liggende positie te wassen en
verzorgen. Door een douchebrancard te gebruiken geniet u meer bewegings
vrijheid en wordt het wassen en verzorgen minder belastend. Hierdoor is er
meer ruimte voor menselijke interactie met zorgontvanger en kan de patiënt of
bewoner meer betrokken worden.
Met een mobiele douchebrancard die verstelbaar is in de hoogte, beperkt u
bovendien ook het aantal transfers. De brancard kan immers direct aan het bed
geplaatst worden en de bewoner of patiënt kan dan direct horizontaal van
bed naar brancard getransfereerd worden en omgekeerd na de verzorging.
Ook dit draagt bij tot meer comfort en veiligheid, zowel voor de zorgverlener
als -ontvanger.
Metra biedt u de keuze uit verschillende douchebrancards in functie van de
specifieke noden van de patiënten of bewoners. De brancards TR 2000, TR 3000
en TR 3200 hebben een uniek design, waarbij de steunkolom uit de as staat en
u dus veel dichter bij het bed kan manoeuvreren. De versies 4000 en 4200 zijn
dan weer onze krachtpatsers, die zorg kunnen bieden aan bewoners en patiënten
tot 450 kg!
• TR 2000, door het unieke ontwerp (kolom gemonteerd aan zijkant) kan deze
hydraulische brancard verder over het bed geschoven worden voor een extra
veilige transfer. Maximale belasting (patiënt + water) tot 150 kg
• TR 3000, de in de hoogte elektrisch aangedreven broer van de TR 2000
• TR 3200, heeft eveneens een uniek ontwerp, waarbij de 2 kolommen
gemonteerd zijn uit de as (meer zijwaarts) en deze kan dus ook zeer dicht bij
een bed worden gemanoeuvreerd. Deze elektrisch aangedreven brancard kan
maximaal belast worden tot 200 kg (patiënt + water)
• TR 4200, volledig elektrisch verstelbare douchebrancard (zowel hoogte als
kantelen) voor zware en grote patiënten, maximale belasting (patiënt + water)
tot 270 kg
• TR 4000, de absolute krachtpatser, volledig elektrisch verstelbare douche
brancard (zowel hoogte als kantelen) voor zware en grote patiënten,
maximale belasting (patiënt + water) tot 450 kg
• Douchepaneel TR 2810, met thermostatische mengkraan en afzonderlijk
reinigingssysteem, dat samen met de TR douchebrancards een volledige
douchesysteem vormt. Het onderhouds- en gebruiksvriendelijke paneel is
voorzien van een aparte mengkraan en douchesproeikop voor de patiënten
douche en een aparte kraan en sproeikop voor het reinigen
Alle info, referenties en technische specificaties, zie pagina 15-18
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Onderhoudscontracten,
herstellingen en installatie
Metra heeft een eigen goed uitgeruste technische dienst. De installatie van de
baden gebeurt in eigen beheer en wij houden heel wat wisselstukken doorlopend
in stock. Onze technische mensen zijn grondig opgeleid door de fabrikanten
waarmee wij exclusief samenwerken en hun technische kennis wordt doorlopend
bijgeschaafd.
Metra biedt u op vlak van onderhoudscontracten ook verscheidene formules
aan. Het is aan te bevelen om alle toestellen die u in gebruik heeft, jaarlijks
te onderhouden, met oog op het welzijn en de veiligheid van zorgontvanger
en -verlener. Er zijn 3 formules, namelijk GOUD/ZILVER of BRONS. Bij GOUD en
ZILVER wordt het tijdstip van de jaarlijkse controle op initiatief van Metra, in
onderlinge afspraak vastgelegd. Bij BRONS neemt u zelf initiatief om de jaarlijkse
controle te laten uitvoeren. Na elke controle krijgt u voor elk individueel toestel
een controlecertificaat. Als u dit wenst kunnen wij de jaarlijkse controle ook
uitvoeren op andere merken:
• Op afroep, BRONS, vaste prijs voor controle, verplaatsingskosten worden
aangerekend
• Jaarcontract ZILVER, verlaagde prijs voor controle en verplaatsingskosten,
next day service bij interventies, 5% korting op benodigde onderdelen
• Jaarcontract GOUD, vaste prijs (all-in), verplaatsing, controle, onderhoud en
tussentijdse interventies inbegrepen, 10% korting op benodigde onderdelen,
next day service
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Baden
TR Comfortline, het wellness-bad
Vrijstaand, in de hoogte verstelbaar wellness-bad, voor een zalig en ontspannend badmoment.

• Alle wellness-opties beschikbaar: led-verlichting, AIR-SPA en muziek
• Ergonomisch design ten bate van comfort bewoner en zorgverlener
• Efficiënte badcyclus: snelle vulling, weinig warmteverlies, eenvoudig te reinigen
• Heel gebruiksvriendelijk, intuitieve bediening
• Verschillende RAL-kleuren beschikbaar
• Installatierichting (hoofd/voet) naar keuze
Standaarduitrusting: Grohe mengkraan, handdouche met lange slang, voetsteun, elektrische hoogteregeling met handbediening,
verstelbare en afneembare voetsteun, 2 handgrepen in chrome, overloopregeling en omhoog komende afvoerstop
met afvoerslang, verstevigde slangen voor wateraansluiting, 2 brede roestvrijstalen poten met stelvoeten, kleur wit.
referentie

omschrijving

lengte x breedte / instelbare hoogte

TRCOMF40

Comfortline Hoog-laag bad afvoerslang 40 mm

208 x 78 cm / 65 - 100 cm

TRCOMF50

Comfortline Hoog-laag bad afvoerslang 50 mm

208 x 78 cm / 65 - 100 cm

TRCOMFREV

Comfortline Hoog-laag bad met verlengde slangen voor omgekeerde
installatie, afvoerslang 50 mm

208 x 78 cm / 65 - 100 cm

Accessoires TR Comfortline
referentie

omschrijving

TRCREIN

Comfortline, reinigings- en desinfectiesysteem

af fabriek gemonteerd

TRCSTRET

Comfortline, stretcher

eenvoudig te plaatsen en weg te nemen

TRCSTRETC

Comfortline, stretcher met veiligheidshek links en rechts

eenvoudig te plaatsen en weg te nemen

TRCRLST

Comfortline, veiligheidshek links voor stretcher

eenvoudig te plaatsen en weg te nemen

TRCRRST

Comfortline, veiligheidshek rechts voor stretcher

eenvoudig te plaatsen en weg te nemen

TRCSPA

Comfortline, AIR-SPA

af fabriek gemonteerd

TRCTP1

Comfortline, touch panel + handbediening voor hoogte

af fabriek gemonteerd

TRCAUTOF

Comfortline, automatisch vullen

af fabriek gemonteerd

TRCRAL

Comfortline, zijpanelen en badkuip RAL-kleur

af fabriek gemonteerd

TRCVSRAL

Comfortline, voetsteun RAL-kleur

af fabriek gemonteerd

TRCZRAL

Comfortline, zijpanelen RAL-kleur

af fabriek gemonteerd

TRCBRAL

Comfortline, badkuip RAL-kleur

af fabriek gemonteerd

TRCLED

Comfortline, led-verlichting

af fabriek gemonteerd

TRCMKBAC

Comfortline, mengkraan antibacterie

af fabriek gemonteerd

TRCMKG

Comfortline, mengkraan Grohe CoolTouch

af fabriek gemonteerd

TRCMUZ

Comfortline, muzikale en zintuiglijke beleving

af fabriek gemonteerd
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TR 1700, compact bad
Het compacte, ruimtebesparende hoog-laagbad.

• Zeer compact, in de hoogte verstelbaar bad
• Funtioneel design ten bate van bewoner en zorgverlener
• Efficiënte badcyclus: snelle vulling, weinig warmteverlies, eenvoudig te reinigen
• Heel gebruiksvriendelijk, intuitieve bediening
• AIR-SPA als optie beschikbaar
• Verschillende RAL-kleuren beschikbaar
Standaarduitrusting: thermostatische mengkraan, handdouche met lange slang, elektrische hoogteregeling met handbediening, verstevigde
slangen voor watertoevoer en -afvoer.
referentie

omschrijving

lengte x breedte / instelbare hoogte

TR1700K

TR1700 Hoog-laag bad met thermostatische kraan en douchekop

168,5 x 69,5 cm / 66 - 96 cm

TR1700

TR1700 Hoog-laag bad zonder kraan

168,5 x 69,5 cm / 66 - 96 cm

Accessoires TR 1700
referentie

omschrijving

TR17SPA

TR1700, AIR-SPA met 10 jets

af fabriek gemonteerd

TR17RAL

TR1700, zijpanelen en steunvoeten in een andere kleur (keuze uit 10 kleuren)

af fabriek gemonteerd

TR17RALX

TR1700, zijpanelen en steunvoeten in elke RAL-kleur

af fabriek gemonteerd

TR17AF50

TR1700, afvoer van 50 mm in plaats van 40 mm

af fabriek gemonteerd

TR 900, met vast bedieningspaneel
Gebruiksvriendelijk, ergonomisch, in de hoogte verstelbaar bad, met vast bedieningspaneel. Dankzij
de sleutelgatvormige badkuip ligt de patiënt of bewoner erg comfortabel en kan men gemakkelijker
de haren wassen.

• In de hoogte verstelbaar bad met opstaand bedieningspaneel
• Ergonomisch sleutelgatvormig design van de badkuip voor meer comfort
• Efficiënte badcyclus: snelle vulling, weinig warmteverlies, eenvoudig te reinigen
• Heel gebruiksvriendelijk
• Eenvoudig te reinigen, zeer onderhoudsvriendelijk
• Extra opties beschikbaar: whirlpool, automatische vulfunctie, reinigingssysteem
Standaarduitrusting: thermostatische mengkraan, bediening via controlepaneel, digitale LED-thermometer voor watertoevoer naar bad en
douche, douchekraan op het voorpaneel en douchekop aan de zijkant van het paneel, handdouche met lange slang,
voetsteun, verstevigde slangen voor watertoevoer en -afvoer.
referentie

omschrijving

lengte x breedte / instelbare hoogte

TR900

TR900 Hoog-laag bad standaard

232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm

TR900C

TR900 Hoog-laag bad met reinigingssyteem

232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm

TR900CW

TR900 Hoog-laag bad met reinigingssyteem en whirlpool

232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm

TR900A

TR900 Hoog-laag bad met automatisch vulsysteem

232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm

TR900CA

TR900 Hoog-laag bad met automatisch vulsysteem en reinigingsysteem

232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm

TR900CWA

TR900 Hoog-laag bad met automatisch vulsysteem, reinigingsysteem en whirlpool

232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm

Accessoires TR900
referentie

omschrijving

TR9INX

TR900, badkuip in inox (EN 1.4301)

af fabriek gemonteerd

TR9LOCB

TR900, uitrusting voor extra slang voor watermassage bij TR900 met whirlpool

af fabriek gemonteerd

TR9HK

TR900, hoofdkussen

10 | Metra. Meer welbehagen, betere zorg | www.metra.be

SWING, kantelbad voor een eenvoudige en veilige toegang
De ruime openzwaaiende deur laat de patiënt toe veilig plaatst te nemen in de Swing, door een
druk op de knop kantelt het bad van zit- naar lighouding. Bij het kantelen verplaatst de vooraf
gevulde hoeveelheid water zich van het voetengedeelte naar de rest van het bad, zodat de patiënt
volledig in het water komt te liggen. Tijdsbesparing, het voetengedeelte van het bad wordt gevuld
voor de patiënt plaats neemt, dit verhindert dat de patiënt afkoelt tijdens het vullen.

• Zijdelingse toegang door ruime openzwaaiende ruime deur
• Twee ergonomische handgrepen aan de binnenkant
• Ruime uitsparing onderaan de Swing laat het aanrijden met patiënte tillift mogelijk
• Elektrisch kantelbaar van zit-naar lighouding
• Met de thermostaat stelt men vooraf de temperatuur van het badwater in
• Men kan het relaxerende effect verhogen door de Whirlpool te activeren (optioneel)
• De Swing HV kan tevens ingesteld worden op ideale werkhoogte
• De ruime sleuf, verwerkt in het zitgedeelte, vereenvoudigt het wegvloeien van het water en
vereenvoudigt tevens het verstrekken van de intieme hygiëne
referentie

omschrijving

draagvermogen / afmetingen

SWING

SWING Kantelbad

400 kg / 210 x 90 x 120 cm

SWINGHV

SWING Kantelbad met instelbare hoogte

400 kg / 210 x 90 x 120 cm

SWINGHVAUTO

SWING Kantelbad met instelbare hoogte en automatische stop bij vullen

400 kg / 210 x 90 x 120 cm

SWINGWELL

SWING Kantelbad met instelbare hoogte en automatische stop bij vullen,
Whirlpool, chromo-, aroma en muziektherapie

400 kg / 210 x 90 x 120 cm

Accessoires SWING
referentie

omschrijving

SWRELAX

Whirlpool met warme lucht en regelbare snelheid

af fabriek gemonteerd

SWDISSYS

Geïntegreerd desinfectiesysteem

af fabriek gemonteerd
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Mobiele badliften
TR 9650, met stoel / stretcher
Veelzijdige, elektrische badlift voor een veilige zittende of liggende transfer in en uit elk bad.

• Beschikbaar met stoel, brancard of als combi voor beiden
• Heel wendbaar, kan tot vlakbij elk bed en bad worden gereden
• Heel toegankelijk en comfortabel lig- of zitvlak voor het comfort van de bewoner of patiënt
• Ergonomische handgrepen, veiligheidsleuning en -gordels zorgen voor veiligheid en zekerheid
• Door de voetbediening houdt de zorgverlener beide handen vrij
Standaarduitrusting: elektrische hoogteregeling met voetbediening, accu- en oplaadset, nood- en autostopmechanisme, 4 wielen 100 mm
(2 geremd en 2 fixeerbaar).
referentie

omschrijving

lengte x breedte / tilbereik /
draagvermogen

TR9650

TR9650 Mobiele badiftstoel

56 - 88 x 79,5 cm / 20 - 96,5 cm / 150 kg

TR9650S

TR9650 Mobiele badliftstretcher

80 - 88 x 81 cm / 20 - 96,5 cm / 150 kg

TR9650C

TR9650 Mobiele badlift Combi met stoel (excl. stretcher)

80 - 88 x 81 cm / 20 - 96,5 cm / 150 kg

Accessoires TR 9650
referentie

omschrijving

TR96ST

TR9650, stretcher voor TR9650C

TR96AD60

TR9650, verlengadapter + 60 mm afstand tussen liftkolom en de stoel/stretcher af fabriek gemonteerd

TR96AD80

TR9650, verlengadapter + 80 mm afstand tussen liftkolom en de stoel/stretcher af fabriek gemonteerd

TR96IW

TR9650, geïntegreerde weegschaal

af fabriek gemonteerd

TR96HB

TR9650, handbediening kit

af fabriek gemonteerd

TR96H52

TR9650, verhoogd chassis met 52 mm

af fabriek gemonteerd
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Douche-toiletstoelen
TR 1000, in de hoogte verstellen en kantelen
Uiterst stabiele, wendbare en in de hoogte verstelbare douche-toiletstoel. Stoel zowel voorwaarts als achterwaarts
kantelbaar, voor een vlotte transfer en het zitcomfort van de bewoner of patiënt.

• Zeer wendbaar en stabiel door strak ontwerp van onderstel en stoel
• Heel ergonomisch en toegankelijk voor de zorgverlener door de vele verstelmogelijkheden
• Veilig en optimaal zitcomfort voor de bewoner of patiënt
• Stoel en onderstel zijn ontworpen voor elk standaardtoilet bij toiletbezoek
• Kan uitgerust worden met optionele bedpan, voetsteun en bijkomende gordel
• Eenvoudig te reinigen en heel onderhoudsvriendelijk
Standaarduitrusting: elektrische regeling met handbediening van hoogte en kantelhoek, 4 zwenkwielen 100 mm met rem, afneembare
accu- en oplaadset, noodstop, verstelbare hoofd- en neksteun, veiligheidsgordel.
referentie

omschrijving

draagvermogen / instelbare hoogte /
kantelhoek voorwaarts - achterwaarts

TR1000

TR1000 douche-toiletstoel inklapbare rechte armleuningen

200 kg / 53,5 - 93,5 cm / 7° - 25°

TR1000SA

TR1000 douche-toiletstoel met inklapbare armleuningen en sluiting vooraan

200 kg / 53,5 - 93,5 cm / 7° - 25°

Accessoires TR 1000
referentie

omschrijving

TRB

TR3200R/3200LR/TR1000, batterij

TRWH

TR3200/TR1000, wandhouder voor batterij

TR1LA

TR1000, lader

TR1BP

TR1000, bedpan met deksel

af fabriek gemonteerd

TR1BR

TR1000, borstriem

af fabriek gemonteerd

TR1FZW

TR1000, fixeerbaar zwenkwiel

af fabriek gemonteerd

TR1HC

TR1000, verhoogd chassis met 52 mm

af fabriek gemonteerd

TR1RAL

TR1000, andere RAL kleur voor de sluiting vooraan

af fabriek gemonteerd

TR1VS

TR1000, verstel- en inklapbare voetsteun

af fabriek gemonteerd

Standaard of kantelbare douche-toiletstoel
Deze douche-toiletstoel heeft een frame van wit geanodiseerd versterkt
aluminium en wordt standaard geleverd met vier 5” wielen met rem. De zitting,
de rug en opklapbare armleuningen zijn gemaakt van zwart zacht PU schuim.
Er bestaat een niet kantelbare (standaard) en kantelbare versie (hydraulisch).

• Aluminium frame
• 4 geremde wielen
• Beensteunen afneembaar en swing-away
• Armleuningen omhoog verstelbaar
• PU Gewatteerde zitting en rugleuning
• Zitbreedte 45 cm
Standaarduitrusting: afneembare en in hoogte verstelbare voetensteun, toiletemmer met deksel en zwarte stoelbekleding.
referentie

omschrijving

draagvermogen / instelbare hoogte / eigen gewicht

MDSST

Standaard niet kantelbaar

150 kg /50 - 55 cm / 12,9 kg

MDSTI

Hydraulisch kantelbaar

130 kg /50 - 60 cm / 15,10 kg
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ZIDO, elektrisch in de hoogte verstellen en kantelen
De hoogte van Zido kan elektrisch versteld worden, zodat alle werkzaamheden op de juiste hoogte kunnen
uitgevoerd worden. Daardoor wordt de fysieke belasting tijdens de zorgtaken niet overschreden.

• Ergonomisch zitcomfort
• Opsta-ondersteuning
• Uitstekend manoeuvreerbaar
• Elektrisch in hoogte verstelbaar
• Elektrisch kantelbaar
• Met hoofdsteun en voorsluiting
• Zitting met ruime opening
• Verwisselbare accu
• Compact en stabiel
Standaarduitrusting: naar voor sluitende armleuningen, elektrische regeling met handbediening van hoogte en kantelhoek, dubbel geremde
wielen met RVS lagering, afneembare accu- en oplaadset, noodstop, verstelbare hoofd- en neksteun, veiligheidsgordel,
ondersteek in RVS, voetsteun.
referentie

omschrijving

draagvermogen / instelbare hoogte /
kantelhoek voorwaarts - achterwaarts

ZIDO

ZIDO met inklapbare rechte armleuningen en sluiting vooraan

160 kg /48,5 - 114,5 cm / 3° - 34°

ZIDO-VS

ZIDO met inklapbare rechte armleuningen en sluiting vooraan en afneembare 160 kg /48,5 - 114,5 cm / 3° - 34°
voetsteun

Accessoires ZIDO
referentie

omschrijving

ZIDOKS

Losse kuitsteun

ZIDOOS

RVS ondersteek inclusief geleiderail

ZIDOTE

RVS toiletemmer inclusief geleiderail

ZIDOVG

Veiligheids(heup)gordel
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Douchebrancards
TR 2000 - TR 3000, hydraulisch of elektrisch in de hoogte verstellen, 150 kg
Door het unieke ontwerp (kolom gemonteerd aan zijkant) kan deze brancard verder over het bed
geschoven worden voor een extra veilige transfer. Maximale belasting (patiënt + water) tot 150 kg.

• Brancard is bruikbaar in beide richtingen dankzij dubbele afvoer
• Veelzijdig verstelbaar voor ideale positie van patiënt en zorgverlener
• Beschikbaar met hydraulische (TR 2000) of elektrische hoogteregeling (TR 3000)
• Door de ingebouwde voetbediening heeft de zorgverlener beide handen steeds vrij om patiënt of
bewoner te helpen
• Heel gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
• Maximale belasting (patiënt + water) tot 150 kg
Standaarduitrusting: hydraulische hoogteregeling met voetbediening (TR 2000), elektrische hoogteregeling met handbediening (TR 3000),
2 zwenkwielen 100 mm met rem en 2 fixeerbare wielen 75 mm, onderstel in gepoedercoat roestvrij en verzinkt staal,
grijze matras en hoofdkussen, afvoerslang van 1 m.
referentie

omschrijving

lengte x breedte / draagvermogen / instelbare hoogte

TR2000

TR2000 Douchebrancard centrale kolom hydraulisch standaard

190 x 70,5 cm / 150 kg (patiënt + water) / 62,5 X 92,5 cm

TR2000S

TR2000 Douchebrancard centrale kolom hydraulisch korte versie

160 x 70,5 cm / 150 kg (patiënt + water) / 62,5 X 92,5 cm

TR2000L

TR2000 Douchebrancard centrale kolom hydraulisch lange versie

210 x 70,5 cm / 150 kg (patiënt + water) / 62,5 X 92,5 cm

TR3000

TR3000 Douchebrancard centrale kolom elektrisch met geïntegr.
herlaadbare accu’s standaard

190 x 70,5 cm / 150 kg (patiënt + water) / 62,5 X 92,5 cm

TR3000S

TR3000 Douchebrancard centrale kolom elektrisch met geïntegr.
herlaadbare accu’s korte versie

160 x 70,5 cm / 150 kg (patiënt + water) / 62,5 X 92,5 cm

TR3000L

TR3000 Douchebrancard centrale kolom elektrisch met geïntegr.
herlaadbare accu’s lange versie

210 x 70,5 cm / 150 kg (patiënt + water) / 62,5 X 92,5 cm

Accessoires TR 2000 - TR 3000
referentie

omschrijving

TR4W

TR2000/3000, 4 wielen 100 mm met rem, met 60 mm extra hoogte, vrij
hoogte onder voorste poten van 135 mm

TR4WR

TR2000/3000, 4 wielen 100 mm (2 geremd en 2 fixeerbaar), met 60 mm extra af fabriek gemonteerd
hoogte, vrij hoogte onder voorste poten van 135 mm

TRAF25

TR2000/3000/3200/4000/4200, flexibele afvoerslang van 2,5 m ipv 1 m

af fabriek gemonteerd

af fabriek gemonteerd

TRVH190

TR2000/3000, veiligheidshekken uit 100% gepoedercoat roestvrij staal

190 cm / af fabriek gemonteerd

TRVH160

TR2000/3000, veiligheidshekken uit 100% gepoedercoat roestvrij staal

160 cm / af fabriek gemonteerd

TRVH210

TR2000/3000, veiligheidshekken uit 100% gepoedercoat roestvrij staal

210 cm / af fabriek gemonteerd

TRMBL190

TR2000/3000, blauwe matras (190 cm)

190 cm / af fabriek gemonteerd

TRMGE190

TR2000/3000, gele matras (190 cm)

190 cm / af fabriek gemonteerd

TRMBL160

TR2000/3000, blauwe matras (160 cm)

160 cm / af fabriek gemonteerd

TRMGE160

TR2000/3000, gele matras (160 cm)

160 cm / af fabriek gemonteerd

TRMBL210

TR2000/3000, blauwe matras (210 cm)

210 cm / af fabriek gemonteerd

TRHKBL

TR2000/3000/4200, blauw kussen

L 50 x B 30 x H 9,5 cm

TRHKGE

TR2000/3000/4200, geel kussen

L 50 x B 30 x H 9,5 cm

TRRKGR15

TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, grijs

L 58 X B 50 x H 14 cm

TRRKBL15

TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, blauw

L 58 X B 50 x H 14 cm

TRRKGE15

TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, geel

L 58 X B 50 x H 14 cm

TRBIV

TR2000/3000/3200/4200, beugel voor IV systeem
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TR 3200, elektrisch in de hoogte verstellen, 200 kg
Door het unieke ontwerp (kolom gemonteerd aan zijkant) kan deze brancard verder over het bed geschoven worden voor een extra veilige
transfer. Maximale belasting (patiënt + water) tot 200 kg.
Veelzijdig verstelbaar voor ideale positie van patiënt en zorgverlener
• Hoofdeinde kan makkelijk gekozen worden door matras om te draaien
• Handbediening voor de elektrische hoogteregeling
• Door het hoge onderstel zijn ook transfers met een mobiele tillift mogelijk
• Heel gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
• Maximale belasting (patiënt + water) tot 200 kg
Standaarduitrusting: elektrische hoogteregeling met handbediening, geïntegr. herlaadbare accu’s, 4 zwenkwielen 100 mm (2 met rem en 2
fixeerbaar), onderstel in gepoedercoat roestvrij en verzinkt staal, blauwe matras en hoofdkussen, acculader,
afvoerslang van 1 m.
referentie

omschrijving

lengte x breedte / draagvermogen / instelbare hoogte

TR3200

TR3200 Douchebrancard dubbele kolom elektrisch standard

195 x 70,5 cm / 200 kg (patiënt + water) / 50 - 90 cm

TR3200L

TR3200 Douchebrancard dubbele kolom elektrisch lang

215 x 70,5 cm / 200 kg (patiënt + water) / 50 - 90 cm

TR3200R

TR3200 Douchebrancard dubbele kolom elektrisch standaard met
afneembare accuset

195 x 70,5 cm / 200 kg (patiënt + water) / 50 - 90 cm

TR3200LR

TR3200 Douchebrancard dubbele kolom elektrisch lang met
afneembare accuset

215 x 70,5 cm / 200 kg (patiënt + water) / 50 - 90 cm

Accessoires TR 3200
referentie

omschrijving

TRAF25

TR2000/3000/3200/4000/4200, flexibele afvoerslang van 2,5 m ipv 1 m

TR3WH

TR3200/TR1000, wandhouder voor batterij

TR3B

TR3200R/3200LR/TR1000, batterij

TRLA

TR3200, lader

TRMGR195

TR3200, grijze matras

195 cm / af fabriek gemonteerd

TRMGR215

TR3200, grijze matras

215 cm / af fabriek gemonteerd

TRRKGR15

TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, grijs

L 58 X B 50 x H 14 cm

TRRKBL15

TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, blauw

L 58 X B 50 x H 14 cm

TRRKGE15

TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, geel

L 58 X B 50 x H 14 cm

TRBIV

TR2000/3000/3200/4200, beugel voor IV systeem
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af fabriek gemonteerd

TR 4200, elektrisch verstellen in de hoogte en kantelen, 270 kg
Volledig elektrisch verstelbare douchebrancard voor zware en grote patiënten, maximale belasting
(patiënt + water) tot 270 kg.

• Veelzijdig verstelbaar voor ideale positie van patiënt en zorgverlener
• Handbediening voor elektrische hoogteregeling en kantelen
• Door het hoge onderstel zijn ook transfers met een mobiele tillift mogelijk
• Heel gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
• Maximale belasting (water + patiënt) tot 270 kg
Standaarduitrusting: elektrische hoogteregeling met handbediening, 2 herlaadbare accu’s, 4 zwenkwielen 145 mm, voetpedaal voor
centraal remsysteem en rijrichtingfixatie, onderstel in gepoedercoat roestvrij en verzinkt staal, grijze matras en
hoofdkussen, acculader, afvoerslang van 1 m.
referentie

omschrijving

lengte x breedte / draagvermogen / instelbare hoogte

TR 4200

TR4200 Douchebrancard dubbele kolom elektrisch 270 kg

215 x 74 cm / 270 kg (patiënt + water) / 53,5 - 83,5 cm

Accessoires TR 4200
referentie

omschrijving

TRAF25

TR2000/3000/3200/4000/4200, flexibele afvoerslang van 2,5 m ipv 1 m

af fabriek gemonteerd

TRCV

TR4200, verhoogd chassis met 145 mm

af fabriek gemonteerd

TRMBL215

TR4200, blauwe matras ipv grijs

215 cm / af fabriek gemonteerd

TRMGE215

TR4200, gele matras ipv grijs

215 cm / af fabriek gemonteerd

TRHKBL

TR2000/3000/4200, blauw kussen

L 50 x B 30 x H 9,5 cm

TRHKGE

TR2000/3000/4200, geel kussen

L 50 x B 30 x H 9,5 cm

TRRKGR15

TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, grijs

L 58 X B 50 x H 14 cm

TRRKBL15

TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, blauw

L 58 X B 50 x H 14 cm

TRRKGE15

TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, geel

L 58 X B 50 x H 14 cm

TRRKGR30

TR4000/4200, rugkussen 30°, grijs

L 58 X B 60 x H 28 cm

TRBIV

TR2000/3000/3200/4200, beugel voor IV systeem

TR 4000, elektrisch verstellen in de hoogte en kantelen, 450 kg
Volledig elektrisch verstelbare douchebrancard voor zware en grote patiënten, maximale belasting
(patiënt + water) tot 450 kg.

• Veelzijdig verstelbaar voor ideale positie van patiënt en zorgverlener
• Handbediening voor elektrische hoogteregeling en kantelen
• Door het hoge onderstel zijn ook transfers met een mobiele tillift mogelijk
• Heel gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
• Maximale belasting (water + patiënt) tot 450 kg (TR 4000)
Standaarduitrusting: elektrische hoogteregeling met handbediening, 2 herlaadbare accu’s, 4 zwenkwielen 145 mm, voetpedaal voor
centraal remsysteem en rijrichtingfixatie, onderstel in gepoedercoat roestvrij en verzinkt staal, grijze matras en 15°
rugkussen, acculader, afvoerslang van 1 m.
referentie

omschrijving

lengte x breedte / draagvermogen / instelbare hoogte

TR4000

TR4000 Douchebrancard dubbele kolom elektrisch 450 kg

221 x 91,5 cm / 450 kg (patiënt + water) / 53,5 - 83,5 cm

Accessoires TR 4000
referentie

omschrijving

TRAF25

TR2000/3000/3200/4000/4200, flexibele afvoerslang van 2,5 m ipv 1 m

af fabriek gemonteerd

TRMBL221

TR4000, blauwe matras

221 cm / af fabriek gemonteerd

TRRKBL15

TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, blauw

L 58 X B 50 x H 14

TRRKGE15

TR2000/3000/3200/4000/4200, rugkussen 15°, geel

L 58 X B 50 x H 14

TRRKGR30

TR4000/4200, rugkussen 30°, grijs

L 58 X B 60 x H 28 cm
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Douchepanelen
TR 2810, douchepaneel
Een gebruiksvriendelijk douchepaneel met thermostatische mengkraan en afzonderlijk
reinigingssysteem dat samen met de TR douchebrancards een volledige douchesysteem
vormt.

• Heel gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
• Aparte mengkraan en douchesproeikop voor de patiëntendouche, aparte kraan en
sproeikop voor het reinigen
• Thermometer (optioneel) om temperatuur van het douchewater af te lezen
Standaarduitrusting: thermostatische mengkraan en douchesproeikop voor wassen, afzonderlijke koudwaterkraan en sproeikop voor
reinigen, ingebouwde fles voor reinigingsmiddel, verstevigde slangen voor watertoevoer- en afvoer.
referentie

omschrijving

lengte x breedte

TR2810

TR2810 Douchepaneel met thermostatische mengkraan

36 x 58 cm

TR2810R

TR2810 Douchepaneel met thermostatische mengkraan en vergrendeling voor reinigingsmiddel

36 x 58 cm

Accessoires TR 2800
referentie

omschrijving

TR28TM

TR2810, thermometer op de doucheslang
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Metra. Meer welbehagen, betere zorg.
Sinds haar ontstaan (1996) heeft Metra zich sterk gespecialiseerd in het ontwikkelen en aanbieden van
hulp
middelen die de kwaliteit van de zorg verbeteren, zowel in belang van patiënt of bewoner als
zorgverlener. Ons team heeft veel kennis en ervaring opgebouwd op vlak van baden & douchen, tillen &
transfereren en het zorgen voor een veilige omgeving voor alle betrokkenen.
Metra werkt uitsluitend samen met professionele partners in de zorg zoals thuiszorgwinkels, zorginstellingen,
mutualiteiten, thuisverpleging, ergotherapeuten en openbare besturen.
Bent u particulier en heeft u interesse in onze oplossingen, aarzel dan niet ons te contacteren. Wij verwijzen
u met plezier door naar één van onze vele partners, overal in België.
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METRA HELPT HELPEN

METRA bvba - Jan Samijnstraat 25 - 9050 Gent
T: +32 (0)9 227 71 74 - F: +32 (0)9 227 02 80
e-mail: info@metra.be - website: www.metra.be
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