
Manual at Electric
Nursing Bed
Ang mga Adjustable Hospital Beds para sa Pangangalaga sa Bahay o
mga assisted living environment ay ginagamit upang mas
matugunan ang mga pangangailangan ng mga mahal sa buhay na
nabawasan , o nangangailangan ng espesyal na pangangalaga dahil
sa isang kondisyong medikal. Ang mga adjustable na kama sa
ospital ay nag-aalok ng iba't ibang posisyon upang tumulong sa
pangangalaga, pagkain, pagbabasa, paghuhugas ng buhok,
paghuhugas ng paa, pagdumi, pagpasok at paglabas ng kama, at
pagbutihin ang pagtulog.

Gabay sa Pagbili ng Electric Bed

Kapasidad ng Timbang Mga function at tampok materyal Mga accessories

Istraktura ng Produkto
① Headboard at footboard
② Guardrail
③ Kutson
④ Infusion stand
⑤ Control Handle
⑥ Motor
⑦ Kawali
⑧ Mga Caster (may lock)

Kalamangan ng Produkto
· Flexibility ng pagsasaayos: Ang mga electric powered hospital bed ay mga adjustable bed na nag-aalok ng mga nagpapagaling na
pasyente upang pamahalaan ang posisyon ng kama.
·Kaginhawahan: Kung pipili ka ng kama na walang problema at maginhawang gamitin, ang full electric bed ay talagang isang
pambihirang pagpipilian para sa iyo.
·Mobility:Ang mga hospital bed ay may mga premium na kastor at central locking braking system.
Mga accessories sa kama



1. Backrest pataas at pababa
Madali para sa pasyente na umupo at gumawa ng ilang pang-araw-araw na aktibidad sa buhay nang madali sa pamamagitan ng
electric remoter controller, na binabawasan ang pang-araw-araw na gawain ng pag-aalaga para sa parehong mga pasyente at
tagapag-alaga.
2. tuhod pataas at pababa
Gamit ang mga de-kuryenteng remote controllers, maaaring matanto ng mga pasyente ang paa pababa upang maging maayos ang
sirkulasyon ng dugo at pananakit.
3. Paghuhugas ng buhok sa ulo
Ang shampoo basin ay inilagay sa backrest ng posisyon, ito ay lubhang kapaki-pakinabang at kapaki-pakinabang para sa mga
paralisadong pasyente upang hugasan ang buhok at paa sa ulo.
4. Pag-andar ng pagdumi
Magbigay ng mga maginhawang gamit sa banyo para sa mga user na hindi kayang pangalagaan ang kanilang mga sarili.
5. Lumiko sa kaliwa at kanan
Ang electric hospital bed na ito ay maaaring ayusin ang posisyon ng kaliwa at kanan sa pamamagitan ng remote control, ito ay
maginhawa para sa paralisadong pasyente. Sa function na ito, ang mga paghihirap ay maaaring gawing maayos ang daloy ng dugo
sa katawan
6. Transfusion drip hole
Mga karaniwang accessory.


