
STRAVA 

VATTENBAD 

State-of-art vattenbad med 
inbyggt reningssystem för 
att förebygga infektioner. 



Strava vattenbad är de första på marknaden som introducerar UV sterilise-
ring och ”Sanitation mode” med en hög vattentemperatur. På grund av en 
ökad oro från sjukhus och kliniska miljöer angående avdelnings-hygien och 
kors-kontaminering mellan patienter, cirkulerar STRAVA vattnet över UV 
ljus med 2 minuters intervaller. Utöver detta  värmer ”Sanitation mode” upp 
vattnet till maximal temperatur. På så sett garanterar det dubbla renings-
systemet att vattnet är 99,99% fritt från bakterier. *

Istället för traditionella metallbad är Strava tillverkad av ett Termoset Komposit-
material, som är känt för sina hållbara, isolerande- och framskyddande egenskaper 
samt estetiska intryck. Det har ett lättillgängligt transparent gångjärns lock som 
förhindrar att vattnet droppar utanför badet. Vatten-tömning blir enkel och snabb 
med ett pumpsystem som tömmer badet på några få minuter. En enhetlig värme-
fördelning håller den inställda temperaturen i ett fönster på +/- 1 ° C och värmer 
upp vattnet snabbt till den inställda temperaturen, för att spara användaren tid.
Pekskärmen i full-färg tillåter användaren att bläddra och välja förprogrammerade 
termoplastiska inställningar eller att skapa sina egna favoritinställningar för snabb och 
exakt uppvärmning av material. En fullständig meny med ytterligare funktioner ger 
möjlighet till klinisk anpassning.

STRAVA 
State-of-art vatten-
bad med inbyggt 
reningssystems för 
att förebygga 
infektioner. 

Art.nr. Modell Bredd Längd Höjd

645070022 Vattenbad, Standard storlek Yttermått: 51,6 cm
Tub: 31,6 cm

Yttermått: 59 cm
Tub: 48,6 cm

Yttermått: 22,6 cm
Tub: 14,7 cm

512840013 Non-stick ark 38 cm 61 cm

Finns i två storlekar - perfekt för både X-LITE®-ark och rullar eller 
andra lågtermoplastmaterial 

Inbyggt rengöringssystem som garanterar att vattnet är 99,99% 
fritt från bakterier. 

Auto on / off-inställningar 

Värmer vattnet på mindre än 20 minuter 

Tömmer vattnet via en pump som tömmer badet på några minuter 

Exakt temperaturavläsning med konvektiv värmeöverföring (+/- 1 ° C) 

Pekskärm i fullfärg med förinställda termoplast-inställningar från 
de bästa tillverkarna

Praktisk förvaring för sax 

Transparent gångjärnslock
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*Testat av det oberoende Microchem Laboratory,Austin Texas som är specialiserat på att testa desinfektionsmedel, 
saneringsmedel, antimikrobiell utrustning, medicintekniska produkter och produkter för personlig vård.

Återanvändningsbart ”Non-stick”skydd som förhindrar att materialet fäster i 
botten på vattenbadet.


