
Paglalarawan ng Produkto:
Ang mabigat na tungkulin na pagtatayo ng Electric Patient Lift mula sa Careage ay tumutulong sa isang ligtas na elevator
para sa parehong tagapag-alaga at pasyente.
Ang elevator na ito ay perpekto para sa gamit sa bahay. Ang malawak na base ng elevator ay nag-aalok ng mahusay na
katatagan habang nakakapag-alis ng mababang kama.
Ang baterya ay madaling i-charge at mapanatili sa pamamagitan ng pagsaksak ng elevator nang direkta sa dingding at
hindi kinakailangang alisin ang baterya mula sa device.
Mga Tampok:
1. Ang pag-angat na pinapatakbo ng baterya ay nagbibigay ng ligtas na paglilipat ng pasyente
2..Emergency stop button at emergency lowering system
3. Ang Heavy Duty konstruksiyon ng bakal patient lift ay sumusuporta ng hanggang 400 lbs.
4.Extra wide 6-point cradle na may 360° rotation
5. Ang malawak na base ay nagbibigay ng karagdagang katatagan, Ang manual lever ay nagbubukas at nagsasara ng mga
base legs
6. Ang mga base na binti ay madaling ayusin at ligtas na naka-lock sa bukas na posisyon gamit ang shifter handle

400-lb
kapasidad ng pasyente

Gulong sa likod
dobleng preno

Mabigat na panukat
steel construction

Nakakapal
nylon lambanog

Electric Patient Lift



Mga Application ng Produkto

Ang electric lift ay sapat na maraming nalalaman upang magamit para sa anuman at lahat ng paggalaw 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

Ang unit ay may kasamang foldable mast at isang malawak, stable na base para sa madaling pag-imbak at
transportasyon, na ginagawa itong perpekto para sa institutional na homecare.
Siguraduhing naka-lock ang lahat ng kama, stretcher, wheelchair at elevator apparatus kapag hindi mo inililipat ang mga
ito mula sa isang lugar patungo sa isa pa sa prosesong ito. Ang isa sa mga item na ito ay lumalayo sa isa pa ay maaaring
maging sanhi ng potensyal na mapanganib na pag-crash ng pasyente.



Tumatanggap ng anumang istilong lambanog:
Ang Battery-Powered Patient Lift ay maaaring gamitin sa mga lambanog na may mga strap. Ang six-point swivel bar
attachment ay madaling umaangkop sa karamihan ng mga estilo at posisyon ng lambanog.
Ang bawat pasyente ay natatangi, at mahalagang pumili ng lambanog na pinakaangkop sa pasyente para sa
kaginhawahan, kaligtasan at pagiging praktikal.


