
وصف المنتج:
يساعد في النقل المحوري بين أسطح المقاعد المختلفة مع إمكانية نقل المستخدمين لمسافات أقصر. يتطلب من المستخدم سحب المقبض للوقوف
وتحمل الوزن ضيق ومريح يناسب العجالت األمامية بين عجالت الكرسي المتحرك وحول المرحاض للحصول على وضع مثالي تسهل القاعدة المنخفضة
وضع أقدام المستخدم. توفر منطقة القاعدة الكبيرة الثبات ، كما يسمح الشريط الخلفي لمقدم الرعاية بموازنة التوازن. يحتوي المقبض على نقاط إمساك
متعددة لمتطلبات دعم مختلفة لمقدم الرعاية / المستخدم ويتم زاويته لتمكين حركة الوقوف "األنف فوق إصبع القدم".
سمات:
1. الفتح على قضيب المقبض المركزي يسمح بالتركيب السريع ألحزمة الدعم االختيارية
2. 4 عجالت أمامية وخلفية مدمجة مع عجالت مركزية 2 × 13 سم (5 ″) تضمن مناورة سهلة حتى مع المستخدمين األثقل وزنًا
3. توفر الفرامل التي تعمل بالقدم على العجالت المركزية الثبات أثناء حركة الوقوف / الجلوس
يمكن ضبط دعامات أسفل الساق المبطنة (خالية من األدوات) في العرض والزاوية واالرتفاع لتناسب راحة المستخدم 5. سهولة
تفكيكها / إعادة تجميعها بدون أدوات للنقل والتخزين
6. سهولة مسح األسطح النظيفة

 

سعة المريض 331 رطل
 عجلة أمان
عالمية البناء الصلب المقياس الثقيل الرافعات القياسية

 

اجلس واقًفا لتحول المساعدة
 

 
تطبيقات المنتج



إن مساعد النقل من الجلوس إلى الوقوف 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

يمكن للمريض التحرك من وضع الجلوس عن طريق وضع أقدامه في محاذاة مع العالمات الموجودة على القاعدة. بمجرد أن يتم تثبيت العجالت ، يتم قفلها
من خالل الكسر الذي يتم وضعه بشكل مالئم. من هناك يمكنك الناقل مجموعة متنوعة من الطرق لموازنة وزن اإلطار ، مما يسمح للمريض بالوقوف
بمساعدة المقبض.
المساعدة ليست عملية فقط ولكنها مريحة للغاية للمريض. يتميز التصميم بدعم مبطن ألسفل الساق وإطار ارتفاع قابل للتعديل لمنع أي تمدد أو انحناء
غير مريح.
.لمزيد من األمان واألمان ، يمكن استخدام المساعدة جنبًا إلى جنب مع حزام السلم

 


