TR EQUIPMENT
TR-900 HASTA YIKAMA VE YANIK TEDAVÝ KÜVETÝ

TR 900 Fiberglas

TR 900 Çelik

TR 900 hasta yýkama ve yanýk tedavi küveti ile yatan hastalarýn rutin yýkama iþlemleri, tedavileri,
yanýk hastalarýnýn ise pansuman ve debridmaný yapýlýr. TR 900 hasta yýkama ve yanýk tedavi küveti,
opsiyonel özellikli entegre duþ-dezenfektan-hidromasaj paneline sahiptir. Yükseklik ayarý sayesinde
kullanýcýlara en rahat çalýþma pozisyonunu saðladýðý gibi, hastalarýn tedavisi ve yýkanmasý için en uygun
ortamý oluþturur.
TR 900 hasta yýkama ve yanýk tedavi küveti, TR 9651 hasta taþýma lifti ile birleþtiðinde tam bir hasta
yýkama sistemini oluþturur. Bu iki cihaz birbiri ile tam uyumlu çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. TR 9651 hasta
taþýma lifti ile hastalar bulunduklarý yerden (yatak, tekerlekli sandalye, herhangi bir zemin) rahatlýkla alýnarak yatar
veya oturur pozisyonda TR 900 küvet içerisine yerleþtirilerek tedavi ve temizlikleri yapýlabilir. Hastanýn temizliði

veya tedavisi TR 9651 lift üzerinde yapýldýktan sonra lift vasýtasýyla istenen noktaya (yatak, tekerlekli
sandalye, herhangi bir zemin) zahmetsizce býrakýlabilir.
TR 900'ün küvet kýsmý, kullaným, tercih ve uygulanacak tedaviye göre paslanmaz çelik yapýda yada
çift katmanlý fiberglas yapýda seçilebilmektedir. Panel, güçlendirilmiþ fiberglastan imal edilmiþtir. Küvet ve
panel bölümü hem hasta hem de kullanýcý için ergonomik yapýda tasarlanmýþ olup, kolayca temizlenip bir
sonraki iþlem için hazýrlanabilmektedir. Küvetin baþ kýsmýndaki geniþ açý, hastanýn vücudunun tamamýnýn
su ile kaplanmasýný saðlar ve konforu artýrýr. TR 900 küvetin yüksekliði elektrik motoru sayesinde
ayarlanabilir. Böylece kullanýcý tedaviyi veya yýkama iþlemini kendine en uygun pozisyonda
gerçekleþtirebilir.
Küvetin dolum sýcaklýðý ve hasta yýkama duþ baþlýðýndan akan suyun sýcaklýðý, panele entegre
“termostatik karýþtýrýcý” sayesinde sýcaklýk ve sudaki basýnç deðiþikliklerinden etkilenmeden ayarlanabilir.
Termostatik karýþtýrýcý suyun sýcaklýðýný istenilen derecede sabitler.
Dijital termometre, hem küvete dolan suyun sýcaklýðýný hem de hasta yýkama duþ baþlýðýndan akan
suyun sýcaklýðýný gösterir. Otomatik dolum modellerinde termometre, küvet içerisindeki duraðan suyun
sýcaklýðýný da göstermektedir.
Duþ sistemine ait vana ya da dokunmatik tuþlar panelin ön tarafýnda bulunur. Duþ baþlýðý ise panelin
hemen yanýnda kolayca ulaþýlabilecek þekilde yerleþtirilmiþtir. Küvet gideri, küvetin üst kýsmýndaki taþma
gideri çevrilerek kontrol edilir. Böylece oluþabilecek enfeksiyonlarýn önüne geçilir. Ergonomik olarak
ayarlanabilen ayak desteði, güvenlik ve konfor için baþ yastýðý vardýr.

Yanýk Tedavisi ve Hijyen Çözümleri Ýçin Tasarým...

TR-900 HASTA YIKAMA VE YANIK TEDAVÝ KÜVETÝ
TR 900'ün panelinde, küvetin ve TR 9651 hasta taþýma liftinin dezenfeksiyonunu saðlayan kýsmen
gizli bir dezenfeksiyon baþlýðý vardýr. Temizleme/dezenfeksiyon sistemi, panelin yan tarafýndan güvenlik
açýsýndan bir anahtar vasýtasý ile kontrol edilir. Dezenfeksiyon sistemine ait duþ hortumu diðer duþ baþlýðý
ile karýþtýrýlmamasý amacýyla sarý renktedir. Temizleme sisteminin enjektörlü karýþtýrýcýsý, içine koyulan
dezenfektaný su ile istenilen oranda karýþtýrarak dezenfektan baþlýðýndan verir. Duþ ve dezenfektan
baþlýklarý tetik kontrollüdür. Opsiyonel olarak, dezenfeksiyon ve hasta yýkama solüsyon karýþýmlarý
flowmetre sayesinde görsel olarak ayarlanabilmektedir.
Hidroterapi jet ve debridman sistemi, küvet içerisindeki ve hastaya lokal uygulama yapmaya
imkan tanýyan panel üzerindeki hidroterapi çýkýþlarýndan oluþur. Lokal uygulamaya imkan veren tedavi
hortumu sayesinde hastanýn istenilen bölgesine debridman/ hidroterapi yapýlabilir. Hidroterapi özelliði,
hastanýn kan dolaþýmýný düzenler, yaralý bölgeye etkili ve lokal debridman yapýlmasýný saðlar.
Hidroterapinin su akýþý, yönü ve hava/ su miktarý ayarlanabilir özelliktedir.

TR 900, TR 9651 Hasta Taþýma Lifti ile birlikte tam bir hasta yýkama sistemini oluþturur.
“TR 900A” Otomatik dolum modeli özellikleri
Elektronik “otomatik dolum” özelliði sayesinde banyo veya tedavi iþleminin süresi önemli ölçüde
kýsaltýlmýþtýr. Bu sayede kullanýcýlar, hastalarý ile daha fazla ilgilenebilmektedirler. Otomatik dolum
özelliði panel üzerindeki açma/kapama düðmesi ile kontrol edilmektedir. Sistemi açtýktan sonra su
ýsýsýný ayarlamanýz yeterlidir. Sistem su dolum hizasýna kadar istenilen sýcaklýkta küveti doldurur. Küvet
daha fazla doldurulmak istenir ise, düðmeye tekrar basýldýðýnda küvete su ilavesi yapýlabilir.
Panel üzerindeki ýþýklý dokunmatik kontrol düðmeleri sayesinde kullanýcý hangi özelliklerin
çalýþýr durumda olduðunu rahatça görebilir (otomatik dolum, eklenen su, duþ sistemi, sýcaklýk ve
hidromasaj). Dijital termometre otomatik olarak dolum sýcaklýðýný, duþ sýcaklýðýný ve bütün vanalar
kapalý konumda olduðunda, küvet içerisindeki duraðan su sýcaklýðýný gösterir.
Opsiyonlar
C
(Temizleme/ Dezenfeksiyon Sistemi)
W
(Hidroterapi Sistemi)
A
(Otomatik Dolum)
F
(Fiberglas Kaideli)
SS
(Paslanmaz Çelik Kaideli)

Modeller
TR 900 C
TR 900 CW
TR 900 CWA
TR 900 CA
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