Productfiche
Mobiele badliften
Dankzij een badlift kan u ook bewoners of patiënten die moeilijk te been zijn, het genot bieden van een heerlijk
bad. In functie van de fysische en mentale mogelijkheden van de betrokken persoon, kan u hem of haar liggend of
zittend transferen in en uit het bad. De stoel of stretcher biedt daarbij ook in het bad de juiste ondersteuning aan
de bewoner of patiënt.
Onze veelzijdige, elektrische badliften garanderen een heel veilige, comfortabele, zittende of liggende transfer in
en uit elk bad. De grote zwenkwielen en het slim ontworpen onderstel garanderen grote stabiliteit en je kan er tot
vlakbij elk bad of bed aanrijden. De stoel heeft een groot bereik qua hoogte, zodat de gebruikers veilig en
gemakkelijk kunnen opgetild worden.
• TR 9650 met stretcher, voor een veilige liggende transfer en badmoment
• TR 9650 met stoel, voor een veilige zittende transfer en badmoment
• TR 9650 Combi, kan uitgerust worden met stoel of stretcher in functie van de fysische en mentale mogelijkheden
van bewoner of patiënt.

TR 9650, met stoel / stretcher
Veelzijdige, elektrische badlift voor een veilige zittende of liggende transfer in en uit
elk bad.
• Beschikbaar met stoel, brancard of als combi voor beiden
• Heel wendbaar, kan tot vlakbij elk bed en bad worden gereden
• Heel toegankelijk en comfortabel lig‐ of zitvlak voor het comfort van de bewoner of
patiënt
• Ergonomische handgrepen, veiligheidsleuning en ‐gordels zorgen voor veiligheid en zekerheid
• Door de voetbediening houdt de zorgverlener beide handen vrij
Standaarduitrusting: elektrische hoogteregeling met voetbediening, accu- en oplaadset, nood- en
autostopmechanisme, 4 wielen 100 mm
(2 geremd en 2 fixeerbaar)

Referenties:
Referentie

Omschrijving

TR9650

Mobiele badliftstoel

TR96ST

TR9650, stretcher voor TR9650C

TR9650S

TR9650 Mobiele badliftstretcher

TR9650C

TR9650 Mobiele badlift Combi+stoel excl. stretch.

Specificaties:
TR9650
L x B = 56 - 88 x 79,5 cm
tilbereik = 20 - 96,5 cm
draagvermogen = 150 kg
TR9650S + TR9650C

L X B = 80 - 88 x 81 cm
tilbereik = 20 - 96,5 cm
draagvermogen = 150 kg

