
Deskripsi Produk:
Pengangkat Pasien Tenaga Baterai Listrik ini menawarkan nilai luar biasa dalam Pengangkat Pasien Listrik. Ini adalah lift
bertenaga yang terjangkau dengan baterai dan pengisi daya.
Angkat dari lantai, tempat tidur, toilet, atau kursi roda. Mudah digunakan Sistem angkat memiliki dudukan lebar yang
dapat menampung selempang 2 titik atau 4 titik.
Finishing berlapis bubuk putih mudah dibersihkan dan tidak akan ternoda atau ternoda.
Fitur:
1. Konstruksi pengukur berat
2. Pompa aktuator jumbo dengan tombol darurat dapat beralih ke mode manual untuk menurunkan pasien dengan aman
3. Pengisian cepat dan mudah dari stopkontak AC
4.Untuk mengisi daya, cukup colokkan unit Baterai tidak perlu dilepas untuk diisi daya Lift tidak akan beroperasi saat
dicolokkan Untuk penggunaan perawatan di rumah
Lampiran putar 5,6 titik memungkinkan untuk sling 2, 4 atau 6 titik
6. Tinggi dasar hanya 4,75 "untuk jarak rendah di bawah tempat tidur
7.Beberapa pilihan sling tersedia
8. Mengangkat hingga 450 lbs.
9. Skala Berat Opsional.

450-lb
kapasitas pasien

Roda belakang
rem ganda

Alat pengukur berat
konstruksi baja

menebal
selempang nilon

Angkat Pasien Bertenaga Baterai

Aplikasi Produk



Lift listrik cukup serbaguna 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

Unit ini dilengkapi dengan tiang yang dapat dilipat dan alas yang lebar dan stabil untuk penyimpanan dan transportasi
yang mudah, menjadikannya ideal untuk perawatan rumah institusional.
Pastikan semua tempat tidur, tandu, kursi roda, dan alat pengangkat terkunci saat Anda tidak memindahkannya dari satu
tempat ke tempat lain selama proses ini. Salah satu dari barang-barang ini bergerak menjauh dari yang lain dapat
menyebabkan pasien mengalami kecelakaan yang berpotensi berbahaya.



Menerima selempang gaya apa pun:
Lift Pasien Bertenaga Baterai dapat digunakan dengan sling dengan tali pengikat. Attachment swivel bar enam titik
dengan mudah beradaptasi dengan sebagian besar gaya dan posisi sling.
Setiap pasien adalah unik, dan sangat penting untuk memilih gendongan yang paling sesuai dengan pasien untuk
kenyamanan, keamanan, dan kepraktisan.


