
Descrição do produto:
Able Assist A Ajuda de Transferência Ajustável fornece uma solução segura e fácil para um Cuidador que deseja transferir
um Cliente.
Able Assist A Ajuda de Transferência Ajustável é ideal para usuários que podem se levantar de uma posição sentada para
uma posição de pé. Ao transferir de sala em sala, permite que o usuário participe da transferência, o que ajuda a melhorar
o tônus muscular, tendo as pernas apoiadas na joelheira e pode segurar a barra horizontal à sua frente, isso também
fornece ao cuidador uma segurança e solução ao transferir. A largura estreita do Able Assist permite ao cuidador manobrar
através de portas padrão com facilidade.
Características:
1. One Able Assist Auxílio de transferência ajustável
2. Solução segura e fácil para transferir pacientes
3. Pernas extensíveis para maior estabilidade
4. Ideal para aqueles que podem se levantar de uma posição sentada para uma posição de pé
5. Manobrado através de portas padrão com facilidade
6. Joelho cinta ajuda a apoiar as pernas
7. 2 rodas com freio maximizam a segurança e a estabilidade
8. Pode ser levada diretamente para o vaso sanitário

 

Capacidade do paciente de
441 lb Freio duplo da roda traseira Liga de alumínio Eslingas padrão

 

Auxiliares de Transferência Able Assist



 

 
Aplicações do produto

 



O Able Assist Transfer Aids 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
 

Equipadas com 4 rodas que melhoram a manobrabilidade e permitem a transferência dos utilizadores com facilidade, 2
das rodas têm travões que garantem a máxima segurança e estabilidade na transferência de um paciente. O Able Assist
Transfer Aid pode ser transportado diretamente para um vaso sanitário, com rodas posicionadas em ambos os lados do
vaso sanitário para oferecer ao usuário mais dignidade para se sentar. Para proporcionar maior estabilidade, as pernas do
Able Assist podem ser espalhadas por meio de um simples pedal de empurrar.

 


