Productfiche
Hoog-laag 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 kantelbad
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

Referenties:
Referentie

Omschrijving

SWING

Kantelbad

SWRELAX

Whirlpool met warme lucht en regelbare snelheid

SWDISSYS

Kantelbad met geïntergreerd desinfecteersysteem

Specificaties:
draagvermogen: 400 kg
afmetingen: 210 x 90 x 120 cm

