
Standardutstyr:

Håndkontroll
Myk avtakbar madrass

Nedfellbare sidegrinder
Drenasjeleie

Sjokkleie (Trendelenburg)

Sentralbrems
Hjul med retningslås

Semisylinderformet pute
Avløpsslange 150 cm

Trygg og ergonomisk forflytning 

Davide dusjvogn har elektrisk hev/senk-funksjon som betjenes 
med håndkontroll. Transport og forflytning skjer på en trygg og 
sikker måte, - hele tiden i en ergonomisk riktig arbeidsstilling for 
personalet.

Sidegrindene felles enkelt ned ved bruk av èn hånd. De kan stilles 
horisontalt for å gjøre forflytning av pasienten enklere. Bredden 
på vognen kan enkelt reduseres ved passering gjennom 
døråpninger. 

Madrassen gir god liggekomfort. Den dekker liggeflaten og 
sidekantene og kan enkelt tas av for bytte. Enkel håndbetjent tilt 
for drenasje/avløp og sjokkleie (Trendelenburg).

Davide dusjvogn er anti-korrosjonsbehandlet og kan også brukes 
i svømmehaller. Dusjvognen har 150 mm hjul med sentralbrems 
og retningslås.

Dusjvognen finnes også som barnemodell.
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Tekniske data 
Davide dusjvogn Voksen Barn

Lengde innvendig 188 cm 160 cm

Bredde innvendig 68 cm 60 cm

Lengde utvendig 202 cm 174 cm

Bredde utvendig 78 - 86 cm 70 - 78 cm

Skrå kileformet hodepute 55x55x14,5 cm 55x55x14,5 cm

Hodeputetilt 15⁰ 15⁰

Løftehøyde 61- 100 cm 61 - 100 cm

Hjul med brems 4 stk. 4 stk.

Høyde mellom gulv og understell 21 cm 21 cm

Tilt for drenasje/avløp 5⁰ 5⁰

Tilt for sjokkleie 12⁰ 12⁰
Avløpsslange 150 cm 150 cm

Maks. brukervekt 180 kg 150 kg

Maks. belastning SWL 200 kg 170 kg

Vekt 106 kg 80 kg
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Art.nr Beskrivelse

AC0083 Hånd-/fotkontroll magnetisk

AC0578 Feste for hånd-/fotkontroll

AC0306 Skråpute med 15⁰ tilt 55x55x14,5 cm

AC0838 Stativ for medisinering

AC0578 Sikkerhetsbryter for strøm

Tilbehør

Art.nr Beskrivelse

LD32D2122 Davide dusjvogn elektrisk høyderegulering

Magnetisk hånd-/
fotkontroll

Stativ for medisinering

Håndkontroll

Semisylinderformet
pute

Feste til
fotkontroll

Sikkerhetbryter for strøm


