Wanna porodowa stwarza dogodne warunki przygotowania ciężarnej do porodu, ograniczenia bólów
porodowych (imersja), a także przyjęcia porodu do wody.
Wanna do porodu w wodzie wyposażona w hydromasaż daje możliwość relaksu, rozluźnienia oraz
skrócenia czasu porodu.
Dostępność z każdej strony jak również regulowana wysokość wanny pozwalają na zachowanie
wygodnej, ergonomicznej pozycji przez personel medyczny.
Wanna do porodu jest urządzeniem wolnostojącym, nie wymagającym obudowy i fundamentowania
co pozwala na dowolne jej ustawienie bez potrzeby specjalnej adaptacji pomieszczenia.
1. Wanna WPC-220 jest urządzeniem i wolnostojącym , nie wymagającym fundamentowania i
obudowy.
2. Dostępna z trzech stron.
3. Zasilanie elektryczne
230V/50H
4. Całkowity pobór mocy do
1,1 kW
5. Wyłącznik różnicowo-prądowy
10 mA
6. Długość wanny (zewnętrzna )
1950mm
7. Długość niecki wanny
1600mm
8. Szerokość wanny
850 mm
9. Pojemność niecki-max
220 l
10. Masa wanny bez wody
220 kg
11. Instalacja hydromasażu podwodnego z końcówką hydromasażu ręcznego.
12. Możliwość działania hydromasaży –wspólne lub oddzielne.
13. Możliwość regulacji strumienia hydromasażu- jego kierunku i natężenia.
14. Oszczędny system dezynfekcji wanny i instalacji hydromasażu( w opcji odrębny układ z
pompką dozującą).
15. Pomiar temperatury wody z cyfrowym wyświetlaczem.
16. Mechaniczny zawór umożliwiający opuszczenie wanny w sytuacji braku prądu.
17. Regulowane podpory pod stopy.
18. Pneumatyczny pilot zdalnego sterowania funkcją podnoszenia i opuszczania niecki wanny.
19. Bateria mieszalna wody (w opcji bateria termostatyczna), prysznic.
20. Podpory pod ramiona z pochwytami.
21. Podest do wchodzenia i wychodzenia.
22. Materacyk przeciwpoślizgowy.
23. Oświetlenia pola rodzenia.
24. W opcji wózek-podnośnik do szybkiej ewakuacji pacjentki.

Istnieje możliwość dostosowania urządzenia do indywidualnych potrzeb nabywcy.
Wszystkie urządzenia produkowane przez DELTOM Sp. z o. o. oznaczone są znakiem CE.
Transport zakupionego sprzętu, jego montaż i instalacje oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi
mieszczą się w cenie zakupu. Urządzenia posiadają min.24 miesięczną gwarancję, świadczymy serwis
pogwarancyjny.
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