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Mô tả Sản phẩm
Thang nâng người bệnh là thiết bị hỗ trợ, thích hợp cho những người phải di chuyển như Người ngồi xe lăn,
Người bệnh nặng, Người nằm liệt giường, Người tàn tật, khuyết tật, người bệnh gãy chi dưới, người già yếu
kém khả năng đi xe lăn.
Việc đưa đón có thể là đi và từ giường, ghế, sàn sang giường, chuyển ngang, tắm và đi vệ sinh. Thiết bị
được thiết kế nhỏ gọn, đa năng, phù hợp cho việc di chuyển của mọi đối tượng bệnh nhân. Trọng lượng nhẹ
dễ dàng tháo lắp thuận tiện cho việc vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng. Có thể làm cho bệnh nhân và
người chăm sóc cảm thấy an toàn, thoải mái và ổn định.

Đặc trưng :
1. nâng bệnh nhân bằng thủy lực bằng tay
2. Hoạt động tối ưu hóa khả năng nâng để đòi hỏi ít nỗ lực thể chất hơn để nâng cao bệnh nhân
3. thủy lực hiệu suất cao để chuyển động an toàn và dần dần
4. Kết cấu thép chắc chắn, có vân bạc và thiết kế giá đỡ 6 điểm cung cấp sức mạnh tối đa để nâng và hạ
các cá thể nặng tới 450 lbs.
5. tiêu chuẩn, bánh xe 3 "hoặc 5" được bù đắp cho sự ổn định cao hơn và hoạt động trơn tru
6.Cánh bánh xe dễ vận hành cung cấp thêm sự an toàn và bảo mật
Thanh xoay 7,6 điểm có thể chứa 2 hoặc 4 dây đai địu cộng với 2 dây nối

Các ứng dụng:



Nâng từ sàn Chuyển giường-Ghế Đi vệ sinh / Tắm

miêu tả cụ thể

Bảo mật và An toàn:

Phần đính kèm thanh xoay sáu điểm dễ dàng điều chỉnh

cho tất cả các phong cách và vị trí địu

(có thể sử dụng với địu 4 hoặc 6 điểm).



Thiết kế cơ sở tiêu chuẩn 6,5 inch, cơ sở có thể được

được lắp đặt dưới giường, xe lăn hoặc đồ nội thất.

Mở rộng cơ sở của máy nâng đến vị trí rộng nhất có thể để

tối đa hóa sự ổn định.



Thang máy bệnh nhân thủy lực Deluxe có thể được sử dụng với

dây xích hoặc cáp treo có quai. Thanh xoay bốn điểm

sự gắn kết dễ dàng thích ứng với hầu hết các phong cách và vị trí địu.

Sự so sánh sản phẩm:




