
Mô tả Sản phẩm:
Xe xoay chuyển bệnh nhân hoặc dụng cụ hỗ trợ chuyển bệnh nhân là một thiết bị cho phép người chăm sóc giúp bệnh
nhân chuyển từ tư thế ngồi sang đứng sang ngồi ở cùng một chỗ với lượt từ ghế này sang ghế tiếp theo. Nó được sử dụng
trong quá trình di chuyển và xử lý để hỗ trợ bệnh nhân di chuyển một cách an toàn từ giường, ghế hoặc xe lăn để đứng và
sau đó ngồi trên một ghế thay thế. Nó làm cho việc di chuyển dễ dàng hơn cho người chăm sóc và trang nghiêm và thoải
mái hơn cho bệnh nhân.
Đặc trưng:
1. Xe xoay bệnh nhân có thể được sử dụng để hỗ trợ chuyển và di chuyển cho bệnh nhân và người chăm sóc người già bị
hạn chế khả năng vận động.
2. Máy quay bệnh nhân là phần thiết bị di động được thiết kế để người chăm sóc sử dụng.
3. Chúng cho phép họ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển chỗ đứng và chỗ ngồi, bao gồm cả việc di chuyển giữa ghế,
giường, xe lăn, nhà vệ sinh và đường đi lại.
4. Khi người chuyển bệnh nhân hỗ trợ tư thế đứng, họ cho phép bệnh nhân tham gia vào việc chuyển đổi chức năng.
5. Tuy nhiên, bệnh nhân phải có sức lực chi trên và chi dưới vừa phải để sử dụng máy quay một cách an toàn.
6. Hai đĩa thép lớn với hai tấm nylon giúp quay trơn tru và dễ dàng
7. Trọng lượng 150kg

 

Sức chứa bệnh nhân 330 lb
2
bánh sau Kết cấu thép khổ nặng Cáp treo tiêu chuẩn

 

Bệnh nhân quay vòng



 

 
Ứng dụng sản phẩm



Máy xoay bệnh nhân đủ linh hoạt để sử dụng cho bất kỳ và tất cả các lần di chuyển của bệnh nhân. Thích hợp cho nhà ở,
viện dưỡng lão hoặc bệnh viện và những nơi khác; Việc đưa đón có thể là đi và từ giường, ghế, sàn sang giường, chuyển
ngang, tắm và đi vệ sinh.
 
Thông tin chi tiết sản phẩm

· Chân đế thấp tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng đặt chân và có giá đỡ chân đệm thấp hơn có thể được điều chỉnh mà
không cần sử dụng công cụ!
· 2 bánh xe 8cm (3 ") phía sau để dễ dàng di chuyển ngay cả với người dùng nặng hơn.



Xe đẩy bệnh nhân là một khung thép chắc chắn, hỗ trợ ổn định cho người sử dụng.
Khung thép chắc chắn cung cấp hỗ trợ ổn định cho người dùng và tay cầm có thể điều chỉnh độ cao để giúp phù hợp với
yêu cầu của người dùng.

 


