
Manual Patient Lift 71910



Paglalarawan ng Produkto
Ang pag-angat ng pasyente ay isang pantulong na aparato, na angkop para sa paglilipat ng mga tao tulad
ng Mga Gumagamit ng Wheelchair, Bariatric Patient, Mga pasyenteng nakaratay sa higaan, May
Kapansanan, Handicap, mga pasyenteng may bali sa lower limb, mga matatandang may mahinang
kakayahang maglakad papunta sa wheelchair.
Ang mga paglipat ay maaaring papunta at mula sa mga kama, upuan, sahig hanggang kama, lateral
transfer, paliligo, at toileting. Ang kagamitan ay compact sa disenyo at maraming nalalaman, na angkop
para sa paglipat ng lahat ng uri ng mga pasyente. Magaan at madaling i-disassemble, maginhawa para sa
mabilis na transportasyon at pag-install. Maaaring gawing ligtas, komportable at matatag ang mga
pasyente at tagapag-alaga.

Mga tampok :
1.Manu-manong Hydraulic Patient Lift
2. Ino-optimize ng operasyon ang mga kakayahan sa pag-angat upang mangailangan ng mas kaunting
pisikal na pagsisikap para sa pagpapalaki ng pasyente
3. High-performance hydraulics para sa ligtas at unti-unting paggalaw
4. Ang matibay, silver vein steel construction at 6-point cradle na disenyo ay nagbibigay ng pinakamataas
na lakas upang itaas at pababain ang mga indibidwal na tumitimbang ng hanggang 450 lbs.
5. Ang mga standard, 3" o 5" na mga caster ay na-offset para sa higit na katatagan at maayos na
operasyon
6. Ang mga madaling patakbuhin na caster break ay nagbibigay ng karagdagang kaligtasan at seguridad
Ang 7.6-Point Swivel Bar ay kayang tumanggap ng 2 o 4 na sling sling at 2 chain connection

Mga Application:



Pag-angat mula sa sahig Bed-Chair transfer Pag-Toileting/Paligo

Detalyadong Paglalarawan

Ligtas at Ligtas:

Six-point swivel bar attachment ay madaling umangkop

sa lahat ng istilo at posisyon ng lambanog

(maaaring gamitin sa 4 o 6 na puntong lambanog).



6.5 inch standard na disenyo ng base, ang base ay maaaring

naka-install sa ilalim ng kama, wheelchair o kasangkapan.

Palawakin ang base ng lifter sa pinakamalawak na posibleng posisyon sa

i-maximize ang katatagan.



Ang Deluxe Hydraulic Patient Lift ay maaaring gamitin sa

tanikala o lambanog na may mga strap. Ang four-point swivel bar

madaling umaangkop ang attachment sa karamihan ng mga istilo at posisyon ng lambanog.

Paghahambing ng Produkto:




