
Power Hoyer Lift 71920



Paglalarawan ng Produkto
Nag-aalok ang Electric Battery Power Patient Lift na ito ng pambihirang halaga sa isang Electric
Patient Lifter. Ito ay isang abot-kayang

powered lift na may baterya at charger.

Angat mula sa sahig, kama, commode, o wheelchair. Madaling gamitin ang Lift system ay may
malawak na duyan na kayang tumanggap

isang 2-point o 4-point na lambanog.
Ang puting powder-coated na finish ay madaling linisin at hindi mabahiran o madungisan.

Mga tampok :
1. Paggawa ng mabigat na sukat
2. Ang Jumbo actuator pump na may emergency button ay maaaring lumipat sa manual mode upang
ligtas na ibaba ang pasyente
3. Mabilis, madaling pag-charge mula sa saksakan ng AC
4. Para mag-charge, isaksak lang ang unit Hindi kailangang alisin ang baterya para ma-charge Hindi
gagana ang elevator habang nakasaksak Para sa gamit sa pangangalaga sa bahay
5. Ang 6-point swivel attachment ay nagbibigay-daan para sa 2, 4 o 6 point slings
6. Ang taas ng base ay 4.75" lamang para sa mababang clearance sa ilalim ng kama
7. Maramihang mga pagpipilian sa lambanog na magagamit
8. Angat ng hanggang 450 lbs.
9. Opsyonal na Timbang ng Timbang.

Mga Application:



Detalyadong Paglalarawan

Angat mula sa sahig, kama, commode, o wheelchair.

Madaling gamitin ang Lift system ay may anim na puntong duyan na maaaring tumanggap

isang six point sling, 4 point sling o isang 2 point slings.

Opsyonal na Timbang ng Timbang



Gamit ang Emergency stop button at emergency lowering system.

Ang Lift na ito ay may naaalis na battery pack na nakasaksak sa control box/charger.

Ang pump ay may kasama pang emergency na button at maaaring ilipat sa manual mode para ligtas
na ibaba ang pasyente.

Adjustable base, Palawakin ang base ng lifter sa pinakamalawak



posibleng posisyon upang mapakinabangan ang katatagan at kadalian ng paggamit.

Paghahambing ng Produkto:




