
Elevador Power Hoyer 71920



Descrição do produto
Este Elevador de Paciente Elétrico com Bateria oferece um valor excepcional em um Elevador de
Paciente Elétrico. É um preço acessível

elevador alimentado com bateria e carregador.

Levante do chão, cama, cômoda ou cadeira de rodas. Fácil de usar O sistema de elevação tem um
amplo berço que acomoda

uma funda de 2 ou 4 pontos.
O acabamento revestido a pó branco é fácil de limpar e não mancha ou mancha.

Características :
1. Construção de calibre pesado
2. A bomba do atuador jumbo com botão de emergência pode alternar para o modo manual para
abaixar o paciente com segurança
3. Carga rápida e fácil da tomada AC
4. Para carregar, basta conectar a unidade A bateria não precisa ser removida para ser carregada O
elevador não funcionará enquanto estiver conectado Para uso doméstico
5. O acessório giratório de 6 pontos permite lingas de 2, 4 ou 6 pontos
6. Altura da base de apenas 4,75" para folga sob a cama
7. Várias opções de estilingue disponíveis
8. Levanta até 450 lbs.
9. Escala de peso opcional.

Formulários:



Descrição detalhada

Levante do chão, cama, cômoda ou cadeira de rodas.

O sistema de elevação fácil de usar possui um berço de seis pontos que acomodará

uma funda de seis pontos, uma funda de 4 pontos ou uma funda de 2 pontos.

Escala de peso opcional



Com botão de parada de emergência e sistema de descida de emergência.

Este elevador tem uma bateria removível que se conecta à caixa de controle/carregador.

A bomba inclui ainda um botão de emergência e pode ser alternada para o modo manual para baixar
o paciente com segurança.

Base ajustável, expanda a base do levantador para o mais largo



posição possível para maximizar a estabilidade e facilidade de uso.

Comparação de Produto:




