
وصف المنتج:
أداة تحويل المريض أو أداة نقل المريض عبارة عن قطعة من المعدات التي تسمح لمقدم الرعاية بمساعدة المريض على االنتقال من الجلوس إلى
الوقوف إلى الجلوس في نفس المكان مع الدوران من مقعد إلى آخر. يتم استخدامه في عملية النقل والتعامل لمساعدة المرضى بأمان على االنتقال من
السرير أو الكرسي أو الكرسي المتحرك للوقوف ثم الجلوس على مقعد بديل. يجعل الحركة أسهل لمقدم الرعاية وأكثر كرامة وراحة للمريض.
سمات:
1. يمكن استخدام أداة تحويل المريض للمساعدة في عمليات النقل والتحركات للمرضى والمقيمين في رعاية المسنين ذوي القدرة المحدودة على
الحركة.
2. خراطيم المرضى عبارة عن معدات متحركة مصممة لالستخدام من قبل مقدمي الرعاية.
3. أنها تسمح لهم بتسهيل الوقوف واالنتقال من مقعد إلى مقعد ، بما في ذلك التنقل بين الكراسي واألسرة والكراسي المتحركة والمراحيض والمراحيض.
4. نظًرا ألن مقلدي المرضى يوفرون الدعم للوقوف ، فإنهم يسمحون للمرضى بالمشاركة في عمليات النقل الوظيفية.
5. ومع ذلك ، يجب أن يتمتع المرضى بقوة معتدلة في األطراف العلوية والسفلية الستخدام أداة الدوران بأمان.
6. قرصان فوالذيان كبيران مع لوحين من النايلون مما يجعل الدوران سلًسا وبدون مجهود
7. سعة الوزن 150 كجم

 

سعة المريض 330 رطلاً
2
عجلات خلفية البناء الصلب المقياس الثقيل الرافعات القياسية

 

المريض تيرنر
 



 
تطبيقات المنتج

جهاز تحويل المريض متعدد االستخدامات بدرجة كافية الستخدامه في أي وجميع حركات المريض. مناسبة للمنازل ودور رعاية المسنين أو المستشفيات
.وأماكن أخرى ؛ قد يكون النقل من وإلى األسرة والكراسي واألرضية إلى السرير والتحويالت الجانبية واالستحمام والمراحيض
 
تفاصيل المنتج

القاعدة المنخفضة تسهل وضع أقدام المستخدمين ولديها دعامات سفلي مبطنة يمكن تعديلها دون استخدام األدوات! ·
.· عجلتان خلفيتان مقاس 8 سم (3 بوصات) للمناورة السهلة حتى مع المستخدمين األثقل وزنًا



عبارة عن إطار فوالذي قوي يوفر دعًما ثابتًا للمستخدم. Patient Turner إن
.يوفر اإلطار الفوالذي القوي دعًما مستقًرا للمستخدم ، كما أن المقابض القابلة لضبط االرتفاع تساعد في تلبية متطلبات المستخدم

 


