
Hydraulic Patient Lift
Ang Deneb series lifts ay napakadaling maniobra , at nag-aalok ng
malawak na seleksyon ng mga sling para sa iba't ibang sitwasyon
sa pag-angat. Ang mga paglilipat ay maaaring papunta at mula sa
mga kama, upuan, sahig hanggang kama, lateral transfer, paliligo,
at toileting.Ang kagamitan ay compact sa disenyo at maraming
nalalaman, angkop para sa paglipat ng lahat ng uri ng mga
pasyente. Magaan at madaling i-disassemble, maginhawa para sa
mabilis na transportasyon at pag-install. Maaaring gawing ligtas,
komportable at matatag ang mga pasyente at tagapag-alaga.

Gabay sa Pagbili ng Lift ng Pasyente

Kapasidad ng Timbang
(450lbs) Pumili ng Lift Sizing Six-point swivel bar Hydraulic pump



Istraktura ng Produkto
① Sabitan
② lambanog
③ Base
④ Gulong sa likuran
⑤ Base adjustment lever
⑥ Hydraulic pump
⑦ Boom
⑧ Itulak ang kamay

Kalamangan ng Produkto
Pag-angat ng pasyente (Angat ng Hoyer) Mga Tampok：

-Nagtatampok ang Lift ng 20"-64" na hanay at nagbibigay-daan sa mga indibidwal na kunin mula sa pagkakahiga sa sahig
-Pump handle: magagawang paikutin mula sa gilid patungo sa gilid para sa kaginhawahan ng tagapag-alaga. Ilang beses pwedeng
gamitin.
-Tips: Lubos na inirerekomenda na ang mga pasyente ay tulungan ng dalawang tao habang nagbubuhat.
-Madaling Pag-assemble, Aabutin ka lang ng 2 minuto para i-assemble ang mga elevator.
Pumili ng Lift Sizing

Mga Tampok ng lambanog:
Madaling gamitin: Nakakatulong ang sling sa paglilipat ng mga user mula sa kama patungo sa wheelchair, recliner o shower chair.
Ang malaking opning sa disenyo ay tumatanggap din ng toileting.
Mantenance(Madaling linisin): Ang nahuhugasang polyester na tela ay maaaring gamitin sa basa o tuyo na kapaligiran.
Maramihang Paggamit: Tamang-tama para sa paglilipat ng pasyente mula sa kama patungo sa isang upuan, wheelchair o banyo,
upuan patungo sa upuan o mula sa sahig patungo sa isang kama o upuan gamit ang iyong manual o electric lift.

https://www.careagemedical.com/ph/category/patient-lift.html
https://www.careagemedical.com/ph/new/best-guide-for-transfer-elder-adult-by-hoyer-lifter.html

