
Manual dan Listrik
Tempat Tidur Perawat
Tempat Tidur Rumah Sakit yang Dapat Disesuaikan untuk
Perawatan di Rumah atau lingkungan hidup yang dibantu
digunakan untuk lebih memenuhi kebutuhan orang yang dicintai
yang telah berkurang, atau memerlukan perawatan khusus karena
kondisi medis. Tempat tidur rumah sakit yang dapat disesuaikan
menawarkan berbagai posisi untuk membantu dengan perawatan,
makan, membaca, mencuci rambut, mencuci kaki, buang air besar,
mengatur masuk dan keluar dari tempat tidur, dan meningkatkan
kualitas tidur.

Panduan Membeli Tempat Tidur Listrik

Kapasitas Berat Fungsi dan fitur Bahan Aksesoris

Struktur Produk
Headboard dan footboard
Pagar pembatas
Kasur
Tempat infus
Pegangan Kontrol
Motor
pispot
Kastor (dengan kunci)

Keunggulan Produk
· Fleksibilitas penyesuaian: Tempat tidur rumah sakit bertenaga listrik adalah tempat tidur yang dapat disesuaikan yang
menawarkan pasien yang pulih untuk mengatur posisi tempat tidur.
· Kenyamanan: Jika Anda memilih tempat tidur yang tidak merepotkan dan nyaman digunakan, maka tempat tidur full elektrik akan
menjadi pilihan yang luar biasa untuk Anda.
· Mobilitas: Tempat tidur rumah sakit dilengkapi dengan kastor premium dan sistem pengereman penguncian sentral.
Aksesoris tempat tidur



1. Sandaran atas & bawah
Sangat mudah bagi pasien untuk duduk dan melakukan beberapa aktivitas kehidupan sehari-hari dengan mudah melalui pengontrol
jarak jauh listrik, mengurangi rutinitas harian perawatan untuk pasien dan perawat.
2. lutut atas & bawah
Dengan remote control elektrik, pasien dapat menyadari kaki naik turun untuk melancarkan peredaran darah dan nyeri.
3. Mencuci rambut kepala
Baskom shampo diletakkan di posisi sandaran, sangat berguna dan membantu pasien lumpuh untuk mencuci rambut kepala dan
kaki.
4. Fungsi buang air besar
Menyediakan fungsi toilet yang nyaman bagi pengguna yang tidak dapat mengurus diri sendiri.
5. Belok kiri dan kanan
Ranjang rumah sakit listrik ini dapat mengatur posisi kiri dan kanan melalui remote control, nyaman untuk pasien lumpuh. Dengan
fungsi ini, penderitaan dapat membuat aliran darah tubuh menjadi lancar
6. Lubang infus transfusi
Aksesoris standar.


