
Paglalarawan ng Produkto:
Ang patient turner o patient transfer aid ay isang kagamitan na nagpapahintulot sa isang tagapag-alaga na tulungan ang
isang pasyente na pumunta mula sa isang sit-to-stand-to-sit sa parehong lugar na may pagliko mula sa isang upuan
patungo sa susunod. Ginagamit ito sa proseso ng paglipat at paghawak upang ligtas na tulungan ang mga pasyente sa
paglipat mula sa kama, upuan o wheelchair upang tumayo at pagkatapos ay umupo sa isang kahaliling upuan. Ginagawa
nitong mas madali ang paggalaw para sa tagapag-alaga at mas marangal at komportable para sa pasyente.
Mga Tampok:
1. Maaaring gamitin ang isang patient turner para tumulong sa paglipat at paggalaw para sa mga pasyente at residente ng
matatandang pangangalaga na may limitadong kadaliang kumilos.
2. Patient turners ay mga mobile na piraso ng kagamitan na idinisenyo para gamitin ng mga tagapag-alaga.
3. Pinahihintulutan nila silang mapadali ang paglipat ng nakatayo at upuan-sa-upuan, kabilang ang mga nasa pagitan ng
mga upuan, kama, wheelchair, palikuran at commodes.
4. Habang nagbibigay ng suporta ang mga turner ng pasyente para sa isang nakatayong posisyon, pinapayagan nila ang
mga pasyente na lumahok sa mga functional transfer.
5. Gayunpaman, ang mga pasyente ay dapat na may katamtamang lakas sa itaas at ibabang paa upang ligtas na magamit
ang turner.
6. Dalawang malalaking bakal na disc na may dalawang naylon plate na ginagawang makinis at walang hirap ang pag-ikot
7. Timbang kapasidad 150kg
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Mga Application ng Produkto



Ang pasyenteng turner ay sapat na maraming nalalaman upang magamit para sa anuman at lahat ng galaw ng pasyente.
Angkop para sa mga tahanan, nursing home o ospital at iba pang mga lugar; Ang mga paglipat ay maaaring papunta at
mula sa mga kama, upuan, sahig hanggang kama, lateral transfer, paliligo, at toileting.
 
detalye ng Produkto

· Pinapadali ng mababang profile base ang paglalagay ng mga paa ng gumagamit at may mas mababang padded leg
support na maaaring iakma nang hindi gumagamit ng mga tool!
· 2 rear 8cm (3") castor para sa walang hirap na pagmamaniobra kahit na may mas mabibigat na user.



Ang Patient Turner ay isang matibay na steel frame na nagbibigay ng matatag na suporta para sa gumagamit.
Ang Sturdy steel frame ay nagbibigay ng matatag na suporta para sa user at ang taas na adjustable handle ay para
tumulong na umangkop sa mga kinakailangan ng user.

 


