
Deskripsi Produk:
Membantu perpindahan berporos antara permukaan kursi yang berbeda dengan fasilitas untuk mengangkut pengguna
jarak yang lebih pendek. Mengharuskan pengguna menarik pegangan untuk berdiri dan menahan beban Bagian depan
yang sempit dan tersembunyi dipasang di antara roda kursi roda dan di sekitar toilet untuk pemosisian yang sempurna
Basis profil rendah memudahkan penempatan kaki pengguna. Area dasar yang substansial memberikan stabilitas, dengan
palang belakang juga memungkinkan penjaga untuk mengimbangi. Pegangan memiliki beberapa titik cengkeraman untuk
berbagai persyaratan dukungan pengasuh/pengguna dan miring untuk memungkinkan gerakan berdiri "hidung di atas jari
kaki".
Fitur:
1. Bukaan pada batang stang tengah memungkinkan pemasangan cepat sabuk penopang opsional
2. 4 kastor depan dan belakang dikombinasikan dengan roda tengah 2 x 13cm (5″) memastikan manuver yang mudah
bahkan dengan pengguna yang lebih berat
3. Rem yang dioperasikan dengan kaki pada roda tengah memberikan stabilitas selama gerakan berdiri/duduk
4. Penyangga kaki bagian bawah yang empuk dapat disesuaikan (tanpa alat) lebar, sudut, dan tinggi agar sesuai dengan
kenyamanan pengguna
5. Mudah dibongkar/dipasang kembali tanpa alat untuk transportasi dan penyimpanan
6. Mudah dibersihkan permukaannya

 

Kapasitas pasien 331-lb
Roda pengaman
universal Konstruksi baja pengukur

berat
sling standar

 

Bantuan Transfer Duduk ke Berdiri



 

 
Aplikasi Produk



Sit to Stand Transfer Aid 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

Pasien dapat bergerak dari posisi duduk dengan menempatkan kaki mereka sejajar dengan penanda di pangkalan. Setelah
berada di tempatnya, roda dikunci melalui jeda yang ditempatkan dengan nyaman. Dari sana pembawa dapat Anda
berbagai metode untuk melawan berat bingkai, sehingga memungkinkan pasien untuk berdiri dengan bantuan pegangan.
Bantuan ini tidak hanya praktis tetapi juga sangat nyaman bagi pasien. Desainnya memiliki penyangga bantalan kaki
bagian bawah dan bingkai ketinggian yang dapat disesuaikan untuk mencegah peregangan atau pembengkokan yang
tidak nyaman.
Untuk keselamatan dan keamanan tambahan, bantuan dapat digunakan bersama dengan sabuk tangga.

 


