
Elevador Hidráulico de
Paciente
Os elevadores da série Deneb são muito fáceis de manobrar e
oferecem uma ampla seleção de eslingas para uma variedade de
situações de elevação. As transferências podem ser de e para camas,
cadeiras, chão para cama, transferências laterais, banho e toalete. O
equipamento é compacto em design e versátil, adequado para mover
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.

Guia de compra de elevador de paciente

Capacidade de peso
(450 libras)

Escolha do dimensionamento do
elevador Barra giratória de seis pontos Bomba hidráulica

Estrutura do produto
① Cabide
② Estilingue
③ Base
④ Roda traseira
⑤ Alavanca de ajuste da base
⑥ Bomba hidráulica
⑦ Lança
⑧ Empurre a mão



Vantagem do produto
Elevador de pacientes (elevador Hoyer) Características:

-O elevador possui um alcance de 20 "-64" e permite que os indivíduos sejam apanhados da posição deitada no chão
- Punho da bomba: capaz de girar de um lado para o outro para conveniência do cuidador. Quantas vezes pode ser usado.
-Dicas: É altamente recomendável que os pacientes sejam assistidos por duas pessoas durante o levantamento.
-Fácil montagem, leva apenas 2 minutos para montar os elevadores.
Escolha do dimensionamento do elevador

Características do estilingue:
Fácil de usar: O estilingue ajuda na transferência de usuários de uma cama para uma cadeira de rodas, poltrona reclinável ou
cadeira de banho. A grande abertura no design também acomoda o banheiro.
Manutenção (fácil de limpar): O tecido de poliéster lavável pode ser usado em ambientes úmidos ou secos.
Uso múltiplo: Ideal para transferir um paciente da cama para uma cadeira, cadeira de rodas ou vaso sanitário, cadeira para cadeira
ou do chão para uma cama ou cadeira usando seu elevador manual ou elétrico.


