
Descrição do produto:
Um virador de paciente ou auxiliar de transferência de paciente é um equipamento que permite que um cuidador ajude
um paciente a passar de um assento para outro no mesmo local com uma virada de um assento para o outro. É usado no
processo de movimentação e manuseio para auxiliar com segurança os pacientes a se moverem de uma cama, cadeira ou
cadeira de rodas para ficar de pé e depois sentar em um assento alternativo. Torna o movimento mais fácil para o
cuidador e mais digno e confortável para o paciente.
Características:
1. Um virador de pacientes pode ser usado para auxiliar nas transferências e movimentos de pacientes e residentes de
cuidados a idosos com mobilidade limitada.
2. Os viradores de pacientes são equipamentos móveis projetados para uso por cuidadores.
3. Eles permitem que eles facilitem as transferências em pé e de assento para assento, incluindo aquelas entre cadeiras,
camas, cadeiras de rodas, banheiros e cômodas.
4. Como os viradores de pacientes fornecem suporte para uma posição em pé, eles permitem que os pacientes participem
de transferências funcionais.
5. No entanto, os pacientes devem ter força moderada nos membros superiores e inferiores para usar com segurança o
virador.
6. Dois grandes discos de aço com duas placas de nylon tornando a rotação suave e sem esforço
7. Capacidade de peso 150kg
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Aplicações do produto



O virador de paciente é versátil o suficiente para ser usado em qualquer movimento do paciente. Adequado para
residências, lares de idosos ou hospitais e outros locais; As transferências podem ser de e para camas, cadeiras, do chão
para a cama, transferências laterais, banho e toalete.
 
Detalhes do produto

· A base de baixo perfil facilita a colocação dos pés do usuário e possui apoios inferiores acolchoados para as pernas que
podem ser ajustados sem o uso de ferramentas!
· 2 rodízios traseiros de 8 cm (3") para manobras sem esforço, mesmo com usuários mais pesados.



O Patient Turner é uma estrutura de aço resistente que fornece suporte estável para o usuário.
A estrutura de aço resistente fornece suporte estável para o usuário e as alças ajustáveis em altura ajudam a atender aos
requisitos do usuário.

 


