
Deskripsi Produk:
Pembalik pasien atau alat bantu transfer pasien adalah peralatan yang memungkinkan perawat membantu pasien
berpindah dari duduk ke berdiri ke duduk di tempat yang sama dengan giliran dari satu kursi ke kursi berikutnya. Ini
digunakan dalam proses pemindahan dan penanganan untuk membantu pasien dengan aman berpindah dari tempat tidur,
kursi atau kursi roda untuk berdiri dan kemudian duduk di kursi alternatif. Itu membuat gerakan lebih mudah bagi perawat
dan lebih bermartabat dan nyaman bagi pasien.
Fitur:
1. Pembalik pasien dapat digunakan untuk membantu transfer dan pergerakan pasien dan residen lansia dengan mobilitas
terbatas.
2. Pembalik pasien adalah peralatan bergerak yang dirancang untuk digunakan oleh penjaga.
3. Mereka memungkinkan mereka untuk memfasilitasi perpindahan berdiri dan kursi ke kursi, termasuk antara kursi,
tempat tidur, kursi roda, toilet dan toilet.
4. Saat turner pasien memberikan dukungan untuk posisi berdiri, turner memungkinkan pasien untuk berpartisipasi dalam
transfer fungsional.
5. Namun, pasien harus memiliki kekuatan ekstremitas atas dan bawah yang sedang untuk menggunakan turner dengan
aman.
6. Dua cakram baja besar dengan dua pelat nilon membuat putaran halus dan mudah
7. Kapasitas berat 150kg

 

Kapasitas pasien 330-lb
2 roda
belakang Konstruksi baja pengukur

berat
sling standar

 

Pembalik Pasien



 

 
Aplikasi Produk



Pembalik pasien cukup fleksibel untuk digunakan untuk setiap dan semua gerakan pasien. Cocok untuk rumah, panti
jompo atau rumah sakit dan tempat lain; Transfer mungkin ke dan dari tempat tidur, kursi, lantai ke tempat tidur, transfer
lateral, mandi, dan toileting.
 
Rincian Produk

· Basis profil rendah memfasilitasi penempatan kaki pengguna dan memiliki penyangga kaki empuk yang lebih rendah
yang dapat disesuaikan tanpa menggunakan alat!
· 2 kastor belakang 8cm (3") untuk manuver yang mudah bahkan dengan pengguna yang lebih berat.



Patient Turner adalah rangka baja kokoh yang memberikan dukungan stabil bagi pengguna.
Rangka baja yang kokoh memberikan dukungan yang stabil bagi pengguna dan pegangan yang dapat disesuaikan
ketinggiannya untuk membantu memenuhi kebutuhan pengguna.

 


