
Paglalarawan ng Produkto:
Tumutulong sa mga paglilipat ng pivoting sa pagitan ng iba't ibang mga ibabaw ng upuan na may pasilidad upang
maihatid ang mga user sa mas maikling distansya. Nangangailangan ng user na hilahin ang hawakan upang makatayo at
maging mabigat Makitid, recessed front fit sa pagitan ng mga gulong ng wheelchair at sa paligid ng banyo para sa
perpektong pagpoposisyon Ang mababang profile base ay nagpapadali sa paglalagay ng mga paa ng user. Ang malaking
base area ay nagbibigay ng katatagan, na may rear bar na nagpapahintulot din sa tagapag-alaga na mag-counterbalance.
Ang hawakan ay may maraming gripping point para sa iba't ibang mga kinakailangan sa suporta ng tagapag-alaga/user at
naka-anggulo ito upang paganahin ang "nose over toe" standing movement.
Mga Tampok:
1. Ang pagbubukas sa central handle bar ay nagbibigay-daan sa mabilis na pagkakabit ng mga opsyonal na support belt
2. 4 na front at rear castor na pinagsama sa 2 x 13cm (5″) central wheels ay nagsisiguro ng walang hirap na
pagmamaniobra kahit na may mas mabibigat na user
3. Foot operated brakes sa center wheels ay nagbibigay ng katatagan habang kilos na nakatayo/nakaupo
4.Maaaring i-adjust ang mga padded lower leg support (walang tool) sa lapad, anggulo at taas upang umangkop sa
kaginhawahan ng user
5. Madaling lansagin/reassembled nang walang mga tool para sa transportasyon at imbakan 6. Madaling
punasan ang malinis na ibabaw

 

331-lb na
kapasidad ng pasyente

Pangkaligtasang
unibersal na gulong

Malakas na gauge
steel construction Mga karaniwang lambanog

 

Umupo sa Stand Transfer Aid



 

 
Mga Application ng Produkto



Ang Sit to Stand Transfer Aid 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

Ang pasyente ay maaaring lumipat mula sa isang nakaupo na posisyon sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga
paa sa linya kasama ang mga marker sa base. Kapag nasa lugar na ang mga gulong ay naka-lock sa pamamagitan ng
maginhawang inilagay na break. Mula doon ang carrier ay maaari mong iba't ibang mga paraan upang kontrahin ang
timbangin ang frame, kaya pinapayagan ang pasyente na tumayo sa tulong ng hawakan.
Ang tulong ay hindi lamang praktikal ngunit lubos na komportable para sa pasyente. Nagtatampok ang disenyo ng lower
leg cushioned support at isang adjustable height frame para maiwasan ang anumang hindi komportable na pag-unat o
pagyuko.
Para sa karagdagang kaligtasan at seguridad, ang tulong ay maaaring gamitin kasabay ng ladder belt.

 


