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Wanna pneumatyczna do mycia chorych niesprawnych
ruchowo (ZL0158)
 

Cena: 2 297,50 pln

Opis słownikowy

Producent Żyj łatwiej

Opis produktu
 

 

Kod: ZL0158

UWAGA: Zamówienie na ten produkt realizujemy z formą płatności przedpłata na konto. Termin realizacji 7-14dni.

 

Urządzenie przeznaczone jest do mycia i pielęgnacji chorych niesprawnych ruchowo. Dzięki prostej konstrukcji oraz wykonaniu z
wyjątkowo wytrzymałych materiałów wanna jest rozwiązaniem podstawowego problemu przed jakim staje każdy, kto chce umyć osobę
niesprawną, leżącą w łóżku.

Przygotowanie urządzenia do pracy jest bardzo proste. W pierwszej kolejności wsunąć komorę mycia pod osobę którą będziemy myć.
Dalej należy napompować zewnętrzną konstrukcję wanny po czym system jest gotowy do pracy. Czas przygotowania urządzenia
wynosi ok.3 minut.

Po zakończeniu mycia wypuszczamy resztki wody z komory przy pomocy węża spustowego z zaworem, który należy włożyć do
przygotowanego zbiornika. Demontowanie urządzenia wykonywane jest w odwrotnej kolejności niż montaż. Po napompowaniu
zewnętrznej konstrukcji do wymaganego ciśnienia posiada ona bardzo dużą sztywność i idealnie zachowuje zakładany kształt.

Dzięki konstrukcji pneumatycznej wanna jest bardzo leka i nie stanowi zagrożenia dla chorego. Pompowanie może odbywać się przy
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pomocy ręcznej lub nożnej pompki, butli ze sprężonym powietrzem, mobilnego kompresora, itp. Całość przechowywana jest w
specjalnej torbie.

 

Budowa:

Wanna pneumatyczna składa się z komory pneumatycznej wyposażonej w zawór wlotu i wylotu powietrza, zawór bezpieczeństwa oraz
komorę mycia z rurą spustową wody. Zawór wlotu-wylotu wyposażony jest dodatkowo w przejściówkę umożliwiającą pompowanie
stelaża namiotu z butli na sprężone powietrze, drugą przejściówkę do pompowania z kompresora lub z butli powietrznej, pompy
elektrycznej lub pompki nożnej.

Materiał:

Wanna wykonana jest z tkaniny poliestrowej pokrytej dwustronnie polichlorkiem winylu w mieszance z poliuteranem (atest nr 745/04 z
dn. 21/07/2004), charakteryzujących się niepalnością (badania na niepalność: Politechnika Szczecińska Wydział Techniki Morskiej
Sprawozdanie TZ/PN2874/146/2004 z dn 06/10/2004), odpornych na UV i procesy starzenia. Materiał posiada także atest higieniczny
PZH NR HK/B/2917/01/2002. Odporny jest także na temperatury w zakresie od –35st.C do +70st.C.Materiał ten w przeciwieństwie do
materiałów z gumy szlachetnej jak np. Hypalon nie wymaga specjalnej konserwacji podczas przechowywania.

Wyposażenie wanny:

- komora pneumatyczna – 1 szt.

- zestaw naprawczy, - 1 kpl
- wężyk do pompowania stelaża z kompresora – 1 szt.
- pokrowiec transportowy z paskami i uchwytami 1 szt. 
- instrukcja obsługi konserwacji, gwarancja 12 miesięcy – 1 szt.
- pompa nożna do pompowania komory – 1 szt.
- wąż z pistoletem prysznicowym 15 mb + ręczny pistolet   natryskowy 
- rozgałęziacz wody /standardowy prysznic - natrysk ręczny do wanny

 

Wymiary wanny:
- wymiary zewnętrzne 190x110
- wymiary wewnętrzne  170x90
- wysokość basenu  20 cm
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