
وصف المنتج:
توفر رافعة المريض الكهربائية هذه قيمة استثنائية في رافع المريض الكهربائي. إنه مصعد كهربائي ميسور التكلفة مع بطارية وشاحن.
ارفع من األرض أو السرير أو الصوان أو الكرسي المتحرك. يتميز نظام الرفع سهل االستخدام بحامل عريض يستوعب حبال من نقطتين أو 4 نقاط.
من السهل تنظيف الطالء المطلي بالمسحوق األبيض وال يترك أي بقع أو بهتان.
سمات:
1. البناء الثقيلة
2.يمكن لمضخة المحرك الضخمة المزودة بزر الطوارئ التبديل إلى الوضع اليدوي لخفض المريض بأمان
3.شحن سريع وسهل من منفذ التيار المتردد
4-للشحن ، ببساطة قم بتوصيل الوحدة بالبطارية ال تحتاج إلى إزالتها لشحنها لن يعمل الرفع أثناء توصيله بالتيار الكهربائي الستخدام الرعاية المنزلية
مرفق دوار 5.6 نقطة يسمح برافعات 2 أو 4 أو 6 نقاط
6. ارتفاع القاعدة 4.75 "فقط للتخليص المنخفض تحت السرير
7.متعددة خيارات حبال المتاحة
8. ترفع حتى وزن 450 رطالً.
.9. مقياس الوزن االختياري

رطل 450
قدرة المريض

العجالت الخلفية
فرامل مزدوجة

عيار ثقيل
البناء الصلب

سميكة
حبال النايلون

رفع المريض بالبطارية

تطبيقات المنتج



المصعد الكهربائي متعدد االستخدامات بما يكفي 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

تأتي الوحدة مع صاري قابل للطي وقاعدة عريضة ومستقرة لسهولة التخزين والنقل ، مما يجعلها مثالية للرعاية المنزلية المؤسسية.
تأكد من قفل جميع األسرة والنقاالت والكراسي المتحركة وجهاز الرفع عندما ال تقوم بنقلها من مكان إلى آخر أثناء هذه العملية. يمكن أن يؤدي تحريك
.أحد هذه العناصر بعيدًا عن اآلخر إلى حدوث تحطم خطير محتمل للمريض



يقبل أي أسلوب حبال:
يمكن استخدام رافعة المريض التي تعمل بالبطارية مع الرافعات ذات األشرطة. يتكيف مرفق الشريط الدوار المكون من ست نقاط بسهولة مع معظم
أنماط ومواضع الرافعة.
.كل مريض فريد من نوعه ، ومن الضروري اختيار الرافعة التي تناسب المريض بشكل أفضل من أجل الراحة واألمان والتطبيق العملي


