TR EQUIPMENT

TR 4200 ATLAS JR
ÇOK AMAÇLI HASTA YIKAMA VE DEBRÝDMAN SEDYESÝ

TR 4200 çok amaçlý hasta yýkama sedyesi, hastalarýn yataklarýndan alýnarak, sedye içerisinde
yýkanmasýnda, pansuman ve debridmanýnýn yapýlmasýnda kullanýlmak üzere özel olarak tasarlanmasýnýn
yaný sýra geniþ yüzey alaný ve saðlam yapýsý sayesinde kullanýcýlara büyük kolaylýk saðlamaktadýr. TR 4200
sayesinde hasta yataðýndan güvenle alýnýp istenilen noktaya nakledilebilir ve hasta ayný sedye içerisinde
yýkanabilir. TR 4200, yanýk hastalarýnýn ilk müdahalelerinde ve servislerde rutin debridman ve
pansumanlarýnýn yapýlabilmesi için tasarlanmýþtýr.
TR 4200, çift kolonlu kaldýrma sistemi ve el kumandalý yükseklik ayarý sayesinde sessiz ve
sarsýntýsýz bir þekilde yükselip alçalabilir. El kumandasý ayrýca cihaza her iki yönde eðim verebilmektedir.
Böylece kullanýcý, hasta üzerinde çalýþmak için en uygun mesafeyi ve eðimi kendine göre ayarlamýþ olur.
Eðim kontrolü sayesinde yýkama esnasýnda daha iyi drenaj saðlanýr ve acil durumlarda cihaz kolayca
trendelenburg pozisyonuna getirilebilir. Sedye tekrar düz konuma getirildiðinde, bu durum sesli uyarý ile
bildirilir. Yerden 145 mm yüksekliðe sahip taban þasisi, cihazýn mobil salýncak liftlerle uyumlu
çalýþabilmesine olanak tanýmaktadýr.
Sedyenin yükseklik ve eðimi elektrik motoru ve çift kolonu vasýtasýyla ayarlanýr. Yüksek kapasiteli
bataryalarý sayesinde uzun saatler çalýþabilir. Bataryalarý aþýrý þarja karþý korumalýdýr. Bataryalar þarj
edilmesi gerektiðinde bu durum sesli uyarý ile bildirilir.
Yan koruma demirleri hastalarýn sedye üzerinde güvenle yatmalarýný saðlar. Koruma demirleri,
transfer esnasýnda yanlara açýlýr, hasta sedye üzerine alýndýktan sonra tekrar yukarý konuma alýnarak
kilitlenir. Kenar koruyucularýn yüksekliði þilteyle birlikte 225 mm`dir. Yan koruma demirleri dar yerlerden
geçerken içe doðru ittirilerek alan kazanýlýr. Ayrýca cihazýn köþelerindeki kauçuk tampon tekerlekler
sayesinde cihaza, duvarlara veya kapý kenarlarýna gelebilecek zararlar önlenmiþ olur.
Cihaz üzerinde tümü ayakla merkezi olarak kontrol edilen fren sistemli dört adet tekerleði ve düz
çizgi ilerleme mekanizmasý bulunmaktadýr.
Atýk su, minder üzerindeki su akýþ kanallarýndan sedyenin ucunda bulunan giderlere yönlendirilerek
buradan drenaj hortumuyla tahliye edilir.

Yanýk Tedavisi ve Hijyen Çözümleri Ýçin Tasarým...

TR 4200 ATLAS JR
TR 4200 kaplanmýþ paslanmaz çelikten imal edilmiþtir. Sedye þiltesi kolayca çýkarýlabilir ve
temizlenebilir. Röntgen cihazýnda kullanýlabilir.

TR 2810 HASTA YIKAMA VE
DEZENFEKSÝYON PANELÝ
TR 2810, su akýþ ve ýsý ayarý elle kontrol edilen, entegre
termostatik karýþtýrýcýya sahip duþ ve dezenfeksiyon
panelidir. TR 2810 üzerindeki termostatik karýþtýrýcý
sayesinde su ýsýsý kolayca ayarlanýr ve ayarlanan ýsý
korunur.. Cihazýn bir yanýnda hasta duþ baþlýðý diðer
yanýnda dezenfeksiyon baþlýðý bulunmaktadýr. Tetik
kontrollü duþ ve dezenfektan baþlýðý kullanýcýya
kolaylýk saðlar. Dezenfeksiyon sistemi sadece soðuk su
ile çalýþarak buharlaþmadan kaynaklanabilecek
zehirlenmeleri engeller. Panelin orta kýsmýnda kýsmen
gizli çýkarýlabilir 1 lt. kapasiteli dezenfeksiyon haznesi
bulunmaktadýr. Hazneye konulan dezenfektan madde,
ayarlanabilen enjektörlü karýþtýrýcý sayesinde istenilen
oranda suyla karýþtýrýlýr. Duþ baþlýðý üzerindeki Dijital TR 4200 Hasta Yýkama Sedyesi, TR 2810 Duþ ve
Dezenfektan Paneli ile birleþtiðinde tam bir hasta
termometre su sýcaklýðýnýn takip edilmesini saðlar.
yýkama ve debridman sistemini oluþturur.
TR 4200 Teknik Özellikler
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Maksimum yük kapasitesi: 240 kg
Kaldýrma yüksekliði aralýðý: 535 -835 mm
Aþýrý yük güvenliði: Devre kesici sistemli
Þarj edilebilir batarya: (12 x 2) 24V, batarya þarj aleti
Þase: Tamamen paslanmaz ve kaplanmýþ çelik
Tekerlekler: 150 mm. merkezi fren ve düz çizgi mekanizmalý
El kumanda kontrolü:Alçalma- yükselme
eðim ( trendelenburg ) ayarlý ve þarj giriþli
Sedye þiltesi:Polyester köpük ile doldurulmuþ yangýna
ve dezenfektanlara dayanýklý PVC kaplý kumaþ
Sedye boyutu:
Cihaz boyutu:
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620 mm (en) x 1980 mm (boy)
810 mm (en) x 2150 mm (boy)

1) Katlanabilir koruma demirleri
2)Yükseltme / Alçaltma kolonu
3) Fren ve düz çizgi ilerleme kontrolü
4) Köþe koruma tekerleri
5) Drenaj çýkýþý
6) Esnek drenaj hortumu
7) Alçaltma/ Yükseltme, Trendelenburg/ Eðim ayarlý el
kumandasý
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