
Descrição do produto:
Este Elevador de Paciente Elétrico com Bateria oferece um valor excepcional em um Elevador de Paciente Elétrico. É um
elevador elétrico acessível com bateria e carregador.
Levante do chão, cama, cômoda ou cadeira de rodas. Fácil de usar O sistema de elevação tem um berço largo que
acomoda uma eslinga 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
O acessório giratório de 5,6 pontos permite lingas de 2, 4 ou 6 pontos
6. Altura da base de apenas 4,75" para folga embaixo da cama
7. Várias opções de estilingue disponíveis
8. Levanta até 450 lbs.
9. Balança de peso opcional.

450 libras
capacidade do paciente

Roda traseira
freio duplo

Calibre pesado
construção de aço

Espessado
estilingue de nylon

Elevador de Paciente Alimentado por Bateria



Aplicações do produto

O elevador elétrico 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 unidade vem com um mastro dobrável e uma base ampla e estável para fácil armazenamento e transporte, tornando-a
ideal para cuidados domiciliares institucionais.
Certifique-se de que todas as camas, macas, cadeiras de rodas e aparelhos de elevação estejam travados quando você
não estiver movendo-os de um lugar para outro durante este processo. Um desses itens se afastando de outro pode
causar ao paciente um acidente potencialmente perigoso.



Aceita qualquer estilingue de estilo:
O Elevador de Paciente Alimentado por Bateria pode ser usado com lingas com cintas. O acessório da barra giratória de
seis pontos adapta-se facilmente à maioria dos estilos e posições da funda.
Cada paciente é único, e é essencial selecionar um sling que melhor se adapte ao paciente para conforto, segurança e
praticidade.


