
Hygiene Equipment 
Designed for People

TR pidättää itsellään oikeuden 
tehdä suunnittelumuutoksia ja/
tai  parannuksia ilman erillistä 
ilmoitusta.
 

Tuote on rekisteröity Ruotsin lääke
virastossa luokan 1 lääkinnälliseksi 
laitteeksi (MDD 93/42/ETY).

TR 2000/3000
Suihkupaarit

TR 2000/3000 helpottaa potilaan  
suihkuttamista ja siirtämistä

Suihkupaareissa on ainutlaatuinen sivulaita, jonka ansiosta  
ne voidaan työntää pidemmälle sängyn päälle potilaan helppoa 
ja turvallista siirtämistä varten. TR 2000 on hydraulinen ja  
TR 3000 akkukäyttöinen malli. Kumpaakin mallia saa kolmessa 
eri pituudessa.

Suihkupaareista on apua jo sängyn vierellä, sillä hoi
taja pääsee helposti käsiksi paarien säätöihin, kuten 
korkeuden säätöön, paarien kallistukseen, pyörien 
jarruihin ja suoraan ohjaukseen.
Suihkupaarien kummassakin päässä on veden
poistoaukko, joten potilas voidaan asettaa paareille 
kummin päin tahansa. Pää tai jalkapäätyä ei ole 
erikseen määritetty.
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Hygiene Equipment 
Designed for PeopleTR 2000/3000

Suihkupaarit

Ominaisuudet
• Suihkupaareissa on jalkatoiminen korkeudensäätö. Näin 

hoitaja voi asettaa itselleen tehokkaimman ja mukavim
man työskentelykorkeuden ja hänen molemmat kätensä 
jäävät vapaiksi potilaan hoitoa varten.

• Hihnakäyttöisen nostomekanismin
• ansiosta TR 3000  mallin toiminta on hiljaista, sujuvaa ja 

nykimätöntä. Korkeudensäätö toimii kahdella ladattavalla 
suuren kapasiteetin akulla. Latauksen tarpeesta ilmoite
taan merkkiäänellä.

• Suihkupaarit on helppo kallistaa Trendelenburgin asen
toon sokissa olevan henkilön olon helpottamiseksi. 
Paareja voidaan kallistaa kumpaankin suuntaan niiden 
kummassakin päässä olevilla kallistuksensäätövivuilla. 
Kallistusasentoa

• säädellään kaasujousilla, joten hoitajan valittavissa on
• rajattomasti kallistusasentoja kallistusalueen sisällä.
• Suuret jarruilla varustetut pyörät sekä matalalta haarau

tuvat jalat suoraan ohjautuvilla pyörillä ovat ominaisuuk
sia, jotka tekevät suihkupaareista helposti ohjattavat ja 
siirreltävät.

• Rungon matala painopiste vakauttaa suihkupaareja.
• Sivulaitoja voidaan painaa sisäänpäin ja näin pienentää 

suihkupaarien leveyttä, kun kuljetaan kapeilla käytävillä.
• Runko on valmistettu jauhepinnoitetusta ruostumatto

masta ja sähkösinkitystä teräksestä.
• Tuote on suunniteltu helppoa puhdistusta silmällä pitäen.
• Kaikkiin malleihin kuuluu vakiovarusteina patja, tyyny ja 

yhden metrin mittainen tyhjennysletku.

Dimensions (mm)

Tekniset tiedot

Pituus 1 600/1 900/2 100 mm (63″/75″/83″)

Leveys 705 mm (27 3/4″) (matalampi runko)

Korkeus 625–925 mm (24 1/2″ – 36 1/2″), vakio  
685–985 mm (27–39″), korkea runko, optio

Enimmäiskuormitus 150 kg (330 lbs) (potilas + vesi)

Runko Jauhepinnoitettu ruostumaton ja sähkösinkitty 
teräs

Pyörät Kaksi jarruilla varustettua ja kaksi suoraan ohjautu
vaa pyörää

Säätö Jalkasäädin korkeussäätöä varten

Patja, tyyny Paloturvallinen materiaali – harmaa (vakio) / 
keltainen tai sininen (optio)

Akku (TR 3000) Ladattava, 24 V

Hydrauliset mallit
TR 2000  Vakio  P = 1 900 mm
TR 2000  S Pediatrinen P = 1 600 mm
TR 2000  L Pitkä  P = 2 100 mm

Akkukäyttöiset mallit
TR 3000  Vakio  P = 1 900 mm
TR 3000  S Pediatrinen P = 1 600 mm
TR 3000  L Pitkä  P = 2 100 mm

Lisävarusteet/optiot
• selkätukityyny, 15 astetta
• potilaiden nostinavusteista siirtämistä varten suihkupaareihin voidaan 

lisätä tehdasasenteinen pyöräsarja, joka mahdollistaa vähintään 135 
mm:n vapaan tilan etujalkojen alla – pyöräsarja korottaa suihkupaareja 
60 mm

• kaikki mallit voidaan toimittaa sinisellä tai keltaisella patjalla ja tyynyllä
• kiinnittimet/hihnat patjojen kiinnittämiseksi sivulaitoihin
• turvalaidat sataprosenttisesti jauhepinnoitettua ruostumatonta terästä.

Akkukäyttöinen TR 3000 – rungon takaosa

Hydraulinen TR 2000 – rungon takaosa

Korkearunkoinen hydraulinen TR 2000 ja 
korkearunkoinen akkukäyttöinen TR 3000

Patjojen värivaihtoehdot
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DUSCHVAGN  3000  (Max 150kg)
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TR 2000 ja TR 2810 suihkupaneeli SUIHKUPAARIT 3 000 (maks. 150 kg)

Maahantuonti ja myynti:
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6 | 02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
algoltrehab@algol.fi | www.algoltrehab.fi


