Wanna podnoszona do kąpieli osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych jest podstawowym
urządzeniem z palety produktów DELTOM. Występuje w kilku odmianach wyposażenia, a
konfigurowana z innym, współpracującym sprzętem daje wiele zestawów i systemów do higieny,
pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów. Nasza wanna medyczna ( pielęgnacyjna) posiada zalety
przynoszące ulgę pacjentom oraz wspierające personel i opiekunów medycznych w ich pracy.
Wanna z hydromasażem pozwala na rehabilitacyjny masaż całego ciała, co zapewnia chorym komfort
i relaks podczas kąpieli.
1. Wanna WPC-300/220 jest urządzeniem i wolnostojącym , nie wymagającym
fundamentowania i obudowy.
2. Dostępna z trzech stron.
3. Zasilanie elektryczne
230V/50H
4. Całkowity pobór mocy do
1,5 kW
5. Wyłącznik różnicowo-prądowy
10 mA
6. Długość wanny (zewnętrzna )
2250/1950mm
7. Długość niecki wanny
1900/1600mm
8. Szerokość wanny
850 mm
9. Pojemność niecki-max
300/220 l
10. Masa wanny bez wody
220 kg
11. Układ hydromasażu podwodnego z dysza do masażu miejscowego z możliwością działania
wspólnego lub oddzielnego.
12. Możliwość regulacji strumienia hydromasażu- jego kierunku i natężenia.
13. Oszczędny system dezynfekcji wanny i układu hydromasażu( w opcji odrębny układ z pompką
dozującą).
14. Pomiar temperatury wody z cyfrowym wyświetlaczem.
15. Zawór do mechanicznego opuszczania wanny ( w sytuacji braku prądu).
16. Regulowane podpory pod stopy.
17. Pneumatyczny pilot zdalnego sterowania funkcją podnoszenia i opuszczania niecki wanny.
18. Bateria mieszalna wody (w opcji bateria termostatyczna), prysznic.
19. Wanna dostosowana do współpracy z wózkami do kąpieli w pozycji leżącej (WLH) i siedzącej
(WSH).

Wanna pielęgnacyjna z wózkiem- podnośnikiem do kąpieli w pozycji leżącej lub siedzącej stanowi
„zintegrowany system do higieny osobistej, transportu i hydroterapii osób niepełnosprawnych i
obłożnie chory.”
System ten stwarza możliwość wykonania pełnego cyklu pielęgnacyjnego ( od łóżka do łóżka) przy
minimalnym wysiłku ze strony personelu.
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
pogwaranyjny.
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