
Elevador Manual de Paciente 71910



Descrição do produto
O elevador de pacientes é um dispositivo de assistência, adequado para pessoas de transferência, como
usuários de cadeira de rodas, paciente bariátrico, pacientes acamados, deficientes físicos, portadores de
deficiência, pacientes com fratura de membro inferior, idosos com baixa capacidade de andar para uma
cadeira de rodas.
As transferências podem ser de e para camas, cadeiras, do chão para a cama, transferências laterais,
banho e toalete. O equipamento é compacto em design e versátil, adequado para movimentar todos os
tipos de pacientes. Leve e fácil de desmontar, conveniente para transporte e instalação rápidos. Pode
fazer com que pacientes e cuidadores se sintam seguros, confortáveis e estáveis.

Características :
1. Elevador Hidráulico Manual do Paciente
2. A operação otimiza os recursos de elevação para exigir menos esforço físico para elevar o paciente
3. Hidráulica de alto desempenho para movimento seguro e gradual
4.Sturdy, construção de aço de veia de prata e design de berço de 6 pontos fornece força máxima para
levantar e abaixar indivíduos com peso de até 450 lbs.
5. Rodízios padrão de 3" ou 5" são deslocados para maior estabilidade e operação suave
6. Quebras de rodízio fáceis de operar fornecem segurança e proteção adicionais
A barra giratória de 7,6 pontos pode acomodar 2 ou 4 tiras de sling mais 2 conexões de corrente

Formulários:

Elevação do chão Transferência cama-cadeira Toalete/Banho



Descrição detalhada

Seguro e Seguro:

O acessório da barra giratória de seis pontos adapta-se facilmente

para todos os estilos e posições de sling

(pode ser usado com linga de 4 ou 6 pontos).



Design de base padrão de 6,5 polegadas, a base pode ser

instalado debaixo da cama, cadeira de rodas ou móveis.

Expanda a base do levantador para a posição mais ampla possível para

maximizar a estabilidade.



O Elevador de Paciente Hidráulico Deluxe pode ser usado com

correntes ou lingas com tiras. A barra giratória de quatro pontos

O acessório adapta-se facilmente à maioria dos estilos e posições de funda.

Comparação de Produto:




