Productfiche
Douchebrancards
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
bewegingsvrijheid 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 douchebrancard
(zowel hoogte als kantelen) voor zware en grote patiënten, maximale belasting (patiënt + water) tot 450 kg.

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.

Referenties:
Referentie

Omschrijving

TR2000

TR2000 Douchebrancard centrale kolom hydr. stand.

TR2000L

TR2000 Douchebrancard centrale kolom hydr. lang

TR2000S

TR2000 Douchebrancard centrale kolom hydr. kort

TR3000

TR3000 Douchebrancard centrale kolom elect. stand.

TR3000L

TR3000 Douchebrancard centrale kolom elect. lang

TR3000S

TR3000 Douchebrancard centrale kolom elect. kort

Specificaties:
TR2000 - TR3000
L x B= 190 x 70,5 cm
TR2000S - TR3000S
L x B= 160 x 70,5 cm
TR2000L - TR3000LR
L x B= 210 x 70,5 cm
draagvermogen = 150 kg (patiënt + water)
in hoogte verstelbaar = 62,5 - 92,5 cm

