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Hündürlüyü dəyişdirilə bilən  Patriot vannaları yeni 
nəsil intuitiv idarəetmə pultu, rahat  interfeys, suyun 
doldurulmasının və hərarətinin tam elektron idarə edilməsi 
kimi xeyli innovativ xüsusiyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətlər 
Patriot vannalarını haqlı olaraq, öz sinfində ən yaxşı təklifə 
çevirir! Pasiyentlərin vannaya  girərkən və vannadan 
çıxarkən təhlükəsizliyi üçün vannanın içində hər iki tərəfdən 
məhəccər quraşdırılıb. Pasiyentin rahat yerləşməsindən ötrü 
müxtəlif vəziyyətlərdə bərkidilən arakəsmədən - ayaqlar üçün 
dayaqdan istifadə edilir.

Patriot vannaları
Patriot vannaları 

Patriot



Hündürlüyü dəyişə bilən  Patriot vannalarına pasiyentin 
sürüşməsinin qarşısını alan yeni unikal loja dizayn 
edilib. Patriot vannaları tibb müəssisələri üçün yeni 
imkanlar açır. Yenilik bir neçə şəksiz üstünlüyə malikdir:

• İntuitiv anlayışlı interfeys ilə yeni elektron idarəetmə 
pultu.                                                                           

• Vannaya alınan suyun lazımı temperaturunu müəyyən 
etmək imkanı - elektron termostat.

• Bütün prosedur boyunca vannanın içində suyun 
temperaturunu ölçmək imkanı.

• Vanna müəyyən səviyyəyədək dolduqda suyun 
avtomatik kəsilməsi.

• Avtomatik doldurmanın iki — yarım və dolu vanna 
səviyyəsi. Tibb personalı doldurma funksiyasını işə 
salaraq pasiyentin gətirilməsi və ya onun qaldırıcının 
köməyilə vannaya salınması ilə məşğul ola bilər. 
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Patriot vannalarının üstünlükləri  
Vannaların hündürlüyü 650 mm-dən 1050 mm-dək 
dəyişən, pilləkənsiz elektron-mexaniki sistemi var. 
Tibb işçisi vannanın  hündürlüyünü prosedur zamanı 
işləmək üçün daha rahat vəziyyətdə müəyyənləşdirə 
bilər. Vannanın təkdayaqlı konstruksiyası sayəsində tibb 
personalının pasiyentə üç tərəfdən optimal yaxınlaşması 
təmin edilir.



Hündürlüyü dəyişdirilən SANUS ME tibb vannaları 
xidmət personalı üçün erqonomik və qənaətli iş 
şəraiti, vanna qəbul edən üçün isə rahat və təhlükəsiz 
yerləşmə təklif edir:

• SANUS ME vannaları hündürlüyü 650 mm-dən 1050 
mm-dək dəyişdirilən pilləkənsiz elektron-mexaniki 
sistemə malikdir. Tibb işçisi prosedur zamanı 
vannanın hündürlüyünü işləmək üçün istənilən rahat 
vəziyyətə gətirə bilər. 

• SANUS ME vannasının təkdayaqlı konstruksiyası 
sayəsində tibb personalının pasiyentə üç tərəfdən 
optimal yaxınlaşması təmin edilir.
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Hündürlüyü dəyişdirilən SANUS ME  
tibb vannaları
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Azhərəkətli pasiyentlər üçün əyilən Medicare Bad  
tibb vannaları 
Medicare Bad -  yaxşı düşünülmüş və istismarı 
yüksək dərəcədə təhlükəsiz  vannadır. Ümumi vanna, 
duş, ya da ayaq vannası kimi istifadə edilməsindən 
asılı olmayaraq, pasiyentin vannaya girməsini 
və onun içində yarımoturaq vəziyyət almasını 
yüngülləşdirən künc açılma mexanizmli  

Medicare Bad vannaları, universal sistemlər kimi 
istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulub. 

Vannanı həm tibb personalı, həm də vannadakı 
pasiyent özü  idarə edə bilər.

Medicare Bad vannalarınin üstünlükləri

 • Yığcam konstruksiya və sudan az istifadə  (cəmi 
130 litr).

• Pasiyentin vannada aldığı ‘embrion’ vəziyyəti 
relaksasiyanın optimal dərəcəsinə nail olmaq üçün 
ideal sayılır.

 • Bədənin bu sayaq vəziyyəti, pasiyentin ümumi 
əhval-ruhiyyəsini yaxşılaşdırmaqdan başqa, suda 
bədən çəkisinin yüngülləşməsinə kömək edir 
və müalicəvi-sanitar prosedurları zamanı onun 
tərəfindən böyük səy tələb etmir.

• Məhdud hərəkətli şəxslər üçün rahat əyilmə 
bucağının dəyişməsini təmin edən elektron-
mexaniki naqil, idarəetmə pultu.
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CLARA tibb vannaları məxsusi olaraq, azhərəkətli və 
ahıl yaşlı xəstələrə qulluq  üçün icad edilib.

Vannalar əla erqonomik xüsusiyyətlərə və yüksək 
təhlükəsizlik dərəcəsinə malikdir. Əsas üstünlükləri:

• Oturaq  vanna böyük komfortla vanna, duş qəbul 
etməyə, həmçinin pasiyentə qulluğa dair digər 
prosedurları yerinə yetirməyə imkan verir. CLARA 
vannası çox yer tələb etmir, lakin pasiyentə lazımı  
qulluğu təmin edir.

• Vannanın iri qapısı, dibinin sürüşməyən səthi və 
erqonomik forması vanna və duş qəbul etməyə 
imkan verir. Bütün yaşlarda adamlar üçün 
təhlükəsizliyə  və komforta zəmanət verilir.

• CLARA  oturaq tibb vannası künc modeli və divar 
dibində yerləşdirilən model ilə təmsil olunub. Divara 
və döşəməyə birləşdirilmək imkanı sayəsində vanna 
istənilən yerdə quraşdırılmaq üçün ən münasib 
variantdır.

Azhərəkətli pasiyentlər üçün CLARA oturaq  
tibb vannaları 
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• Çanaq və stend yüksək keyfiyyətli zərbəyədavamlı və 
aqressiv mühitə davamlı, tam xarici üzlüklü iki qat termoizo-
lyasiya təbəqəli şüşə plastikdən düzəldilib. 

• Çanağın iki qat divarı, dairəvi püskürdücüsü (ucluğu), 
işəsalma düyməsi və yaxalayıcı maye üçün konteyneri var. 
İçəri çərçivə üzünə sink çəkilmiş metaldan düzəldilib, kon-
struksiya sistemi onu divara bərkitməyə imkan verir.

• Çanağın kliniki modelinin hündürlüyünə görə (20 sm 
civarında) nizamlanması qoşulan elektrik mühərriyinin 
köməyilə baş tutur.

Bu sistem məxsusi 
olaraq, süni anusu (anus-

preternaturalis) ön qarın 
divarına çıxarılmış xəstələrə 

qulluq üçün icad edilib.
Çanağın erqonomik forması 

və onun funksionallığı 
stomanın boşalması və onun 
sanitar təmizlənməsi ilə bağlı 

olan demək olar ki, bütün 
problemləri həll etməyə 

imkan verir

Stomanın təmizlənməsi 
üçün çanaq     

Stomanın  
təmizlənməsi  
üçün çanaq     
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 • Boost funksiyası - pasiyentin çarpayının başlığına doğru 
yerini asan dəyişməsi, boşalan Chair Egress kreslosu 
vəziyyəti.

 • servis boru kəmərlərini yaxınlaşdırmaq üçün tutacaqlar.

 • elektrik idarəetməli düz (150) i əks (200) Trendelenburq.

 • başlığın rentgen-şəffaf səthi.

 • çarpayının uzunluğunun elektrik nizamlanma funksiyası.

 • elektrik funksiyalarını idarəetmə paneli.

Hill-Rom TotalCare 
innovasiyalı funksonal 

çarpayıları.
Connect  intensiv terapiya və 

reanimasiya tədbirləri üçün 
icad edilib. Əsas diqqət yataq 

yaralarının profilaktikasına 
və müalicəsinə, ağ ciyər 

ağırlaşmaları ilə mübarizəyə, 
həmçinin tibbi yardımın 

təkmilləşdirilməsinə yetirilib.

TotalCare Connect

TotalCare  
Connect
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