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Hygiene Equipment 
Designed for PeopleTR 2000/3000

Duschvagnar

Underlättar både duschning och 
överflyttning för vårdgivare

TR standard duschvagnar är unika med sin sidomonterade ly-
ftpelare, vilket möjliggör att liggyta med madrass kan komma 
in längre över sängen för en kortare och enklare övderflyttning 
av patienten. Tillgänglig både i hydraliskt och batteridrivet 
utförande samt i 3 olika längder.

Duschvagnen underlättar dels vid hämtning av patient 
i säng för att göra en så enkel och säker överflyttning 
som möjligt samt vid transport och duschning av 
patient med sin rakstyrning, låsning av hjul, steglöst 
reglerbara höjdjustering och tiltning.
Ingen förutbestämd huvudsida och med sina dubbla 
avlopp och flyttbar huvudkudde elimineras risken för 
att behöva backa ut och vända vagnen innan patient 
överflyttning.
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Hygiene Equipment 
Designed for PeopleTR 2000/3000

Duschvagnar

EGENSKAPER
• Duschvagnen kan även användas som skötbord, akut-, 

omklädnings- eller transportvagn.
• Tillgänglig både som hydralisk eller batteridriven i 3 olika 

längder.
• Levereras med madrass, kudde och 1 m avloppsslang 

som standard.
• Unik sidmonterad lyftpelare möjliggör att duschvagnens 

liggyta med madrass kan köras in längre över sängen 
vilket medför att kortare och enklare överflyttning av 
patienten.

• Dubbla avlopp och flyttbar huvudkudde för enklare 
överflyttning från sängen, oavsett vad patienten har sitt 
huvud. 

• Fot kontrollerad höjdjustering av arbetshöjden ger  
vårdgivaren båda händerna fria för behandling av patient.

• Steglös reglering av liggyta som enkelt kan tippas åt båda 
hållen (4 grader) för god vattenavrinning samt “Trende-
lenburg” position för patienter i shock.  Mekanisk tilt med 
hjälp av gasfjädrar.

• Levereras som standard med två låsningsbara hjul och 2 
hjul med rakstyrning för enkel hantering och  
patientförflyttning.

• Sidogrindar kan fällas in för att göra duschvagn smalare 
vid passage i trånga utrymmen.

• Ren enkel konstruktion för snabb och enkel rengöring.
• Till TR3000 medföjer även batteriladdare.

Dimensioner (mm)

Specifikation

Längd alternativ 1600/1900/2100 mm 

Bredd 705 mm

Höjd 625-925 mm som standard
685-985 mm med förhöjningskit

Max patientvikt 150 kg 

Chassi Pulverlackerat rostfritt och förzinkat stål

Hjul Två bromsbara hjul och två hjul med rakstyrning

Höjdjustering Fot kontrollerad höjdjustering

Madrass, Kudde Flamsäker vävburen madrass och kudde -  
Grå (Standard)/Gul eller blå (Option)

Batteri (TR 3000) Laddningsbart, 24 V,  2 x 7Ah

Hydrauliska modeller
TR 2000  Standard  L = 1900 mm
TR 2000 - S Barn  L = 1600 mm
TR 2000 - L Extra Lång  L = 2100 mm

Batteridrivna modeller
TR 3000  Standard  L = 1900 mm
TR 3000 - S  Barn  L = 1600 mm
TR 3000 - L Extra Lång  L = 2100 mm

Tillbehör/Optioner
• 15 alt. 30 graders kilkudde  
• Förhöjningssats för överflyttning från mobillyft, ger en frigång på 135 mm    
 höjer duschvagn med 60 mm.
• Alla modeller kan levereras med blå eller gul kudde madrass och kudde.
• Lackerade rostfria sidogrindar
• Längre avloppsslang 2,5 m,  samt hållare för droppställning

TR 3000 Batteridriven - Baksida av chassi

TR 2000 Hydraulisk - Baksida av chassi

TR 2000 Hydraulisk - med förhöjningssats 
TR 3000 Batteridriven - med förhöjningssats

Färg alternativ på madrass 
och kuddar
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