
Mô tả Sản phẩm:
Hỗ trợ chuyển nhượng có thể điều chỉnh Able Assist cung cấp một giải pháp an toàn và dễ dàng cho Người chăm sóc muốn
chuyển Khách hàng.
Able Assist Hỗ trợ chuyển có thể điều chỉnh là lý tưởng cho những người dùng có thể nâng từ tư thế ngồi sang tư thế đứng.
Khi chuyển từ phòng này sang phòng khác, người dùng có thể tham gia vào quá trình di chuyển giúp cải thiện độ săn chắc
của cơ bắp bằng cách hỗ trợ chân của họ bằng nẹp đầu gối và họ có thể giữ vào thanh ngang trước mặt, điều này cũng
cung cấp cho người chăm sóc một sự an toàn và giải pháp khi chuyển giao. Chiều rộng hẹp của Hỗ trợ khả năng cho phép
người chăm sóc di chuyển qua các ô cửa tiêu chuẩn một cách dễ dàng.
Đặc trưng:
1. One Able Assist Có thể Điều chỉnh Hỗ trợ Chuyển
2. Giải pháp an toàn và dễ dàng để chuyển bệnh nhân
3. Chân có thể dang rộng để tăng độ ổn định
4. Lý tưởng cho những chân có thể nâng từ tư thế ngồi sang tư thế đứng
5. Điều khiển dễ dàng qua các ô cửa tiêu chuẩn
6. Đầu gối nẹp giúp nâng đỡ chân
7. 2 bánh xe hãm tối đa sự an toàn và ổn định
8. Có thể lăn trực tiếp lên nhà vệ sinh

 

Sức chứa bệnh nhân 441 lb Phanh đôi bánh sau Hợp kim nhôm Cáp treo tiêu chuẩn

 

Hỗ trợ chuyển tiền hỗ trợ



 

 
Ứng dụng sản phẩm

 



Able Assist Transfer Aids 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
 

Được trang bị 4 bánh xe giúp tăng cường khả năng cơ động và cho phép người dùng di chuyển dễ dàng, 2 trong số các
bánh xe có chỗ gãy đảm bảo an toàn và ổn định tối đa khi chuyển bệnh nhân. Able Assist Transfer Aid có thể được lăn trực
tiếp đến nhà vệ sinh, với bánh xe được đặt ở hai bên của nhà vệ sinh để người dùng có thể ngồi xuống thoải mái hơn. Để
tạo thêm sự ổn định, các chân trên Able Assist có thể được dàn trải bằng một bàn đạp đẩy xuống đơn giản.

 


