
Manual e Elétrico
Cama de enfermagem
Camas hospitalares ajustáveis para atendimento domiciliar ou
ambientes de vida assistida são usados para melhor atender às
necessidades de entes queridos que reduziram ou requerem
cuidados especiais devido a uma condição médica. Camas
hospitalares ajustáveis oferecem uma variedade de posições para
auxiliar nos cuidados, alimentação, leitura, lavagem do cabelo,
lavagem dos pés, defecação, deitar e levantar da cama e melhorar o
sono.

Guia de compra de cama elétrica

Capacidade de peso Funções e recursos Material Acessórios

Estrutura do produto
① Cabeceira e estribo
② Grade de proteção
③ Colchão
④ Suporte de infusão
⑤ Alavanca de Controle
⑥ Motor
⑦ Comadre
⑧ Rodízios (com trava)

Vantagem do produto
·Flexibilidade de ajuste: Camas hospitalares elétricas são camas ajustáveis que oferecem aos pacientes em recuperação para
gerenciar a posição da cama.
· Conforto: Se você escolher uma cama que seja fácil de usar e fácil de usar, uma cama totalmente elétrica será realmente uma
escolha excepcional para você.
·Mobilidade: As camas hospitalares são com rodízios premium e sistema de travagem com travamento central.
Acessórios de cama



1. Encosto para cima e para baixo
É fácil para o paciente sentar-se e fazer algumas atividades da vida diária facilmente através do controle remoto elétrico,
diminuindo a rotina diária de enfermagem para pacientes e cuidadores.
2. joelho para cima e para baixo
Com os controladores remotos elétricos, os pacientes podem realizar a perna para baixo para fazer a circulação sanguínea e da dor
sem problemas.
3. Lavar o cabelo da cabeça
A bacia de xampu é colocada no encosto da posição, é muito útil e útil para os pacientes paralisados lavarem os cabelos e os pés.
4. Função de defecação
Fornecer funções de banheiro convenientes para usuários que não podem cuidar de si mesmos.
5. Vire à esquerda e à direita
Esta cama de hospital elétrica pode ajustar a posição da esquerda e da direita através do controle remoto, é conveniente para o
paciente paralisado. Com esta função, sofre pode tornar o fluxo sanguíneo do corpo suave
6. Orifícios de gotejamento de transfusão
Acessórios padrão.


