
Paglalarawan ng Produkto:
Ang Able Assist Adjustable Transfer Aid ay nagbibigay ng ligtas at madaling solusyon para sa isang Tagapag-alaga na
gustong maglipat ng Kliyente.
Ang Able Assist Adjustable Transfer Aid ay mainam para sa mga user na maaaring tumaas mula sa isang nakaupo patungo
sa isang nakatayong posisyon. Kapag lumilipat mula sa silid patungo sa silid, binibigyang-daan nito ang gumagamit na
makilahok sa paglipat na nakakatulong na mapabuti ang tono ng kalamnan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kanilang
mga binti na suportado ng brace ng tuhod at maaari silang kumapit sa pahalang na bar sa harap nila ito ay nagbibigay din
sa tagapag-alaga ng isang ligtas. at solusyon kapag naglilipat. Ang makitid na lapad ng Able Assist ay nagbibigay-daan sa
tagapag-alaga na madaling magmaniobra sa mga karaniwang pintuan.
Mga Tampok:
1. One Able Assist Adjustable Transfer Aid
2. Ligtas at madaling solusyon para sa paglilipat ng mga pasyente
3. Nakakalat na mga binti para sa karagdagang katatagan
4. Tamang-tama para sa mga maaaring tumaas mula sa isang nakaupo patungo sa isang nakatayong posisyon
5. Maniobra sa karaniwang mga pintuan nang madali
6. Tuhod nakakatulong ang brace na suportahan ang mga binti
7. Ang 2 nakapreno na gulong ay nagpapalaki ng seguridad at katatagan
8. Maaaring direktang gulongin hanggang sa banyo

 

441-lb na
kapasidad ng pasyente Dobleng preno ng gulong sa

likuran
Aluminum Alloy Mga karaniwang lambanog

 

Makakatulong sa Paglipat ng Mga Tulong



 

 
Mga Application ng Produkto

 



Ang Able Assist Transfer Aids ay sapat na versatile para 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
 

Nilagyan ng 4 na gulong na nagpapahusay sa kadaliang mapakilos at nagbibigay-daan sa mga user na mailipat nang
madali, 2 sa mga gulong ay may mga break na nagsisiguro ng pinakamataas na seguridad at katatagan kapag naglilipat
ng pasyente. Ang Able Assist Transfer Aid ay maaaring i-wheel nang direkta hanggang sa isang banyo, na may mga gulong
na nakaposisyon sa magkabilang gilid ng banyo upang mag-alok sa gumagamit ng higit na dignidad na maupo. Upang
magbigay ng karagdagang katatagan, ang mga binti sa Able Assist ay maaaring ikalat sa pamamagitan ng isang simpleng
push down na pedal.

 


