
Mô tả Sản phẩm:
Thang máy bệnh nhân chạy bằng pin điện này mang lại giá trị đặc biệt trong Máy nâng bệnh nhân chạy bằng điện. Nó là
một thang máy được hỗ trợ giá cả phải chăng với pin và bộ sạc.
Nâng từ sàn, giường, xe đi lại hoặc xe lăn. Dễ sử dụng Hệ thống thang máy có giá đỡ rộng có thể địu 2 điểm hoặc 4 điểm.
Lớp hoàn thiện sơn tĩnh điện màu trắng dễ lau chùi và không bị ố hay xỉn màu.
Đặc trưng:
1. xây dựng máy đo cao
2. Bơm thiết bị truyền động Jumbo với nút khẩn cấp có thể chuyển sang chế độ thủ công để hạ bệnh nhân xuống một cách
an toàn
3. sạc nhanh, dễ dàng từ ổ cắm AC
4.Để sạc, chỉ cần cắm đơn vị Pin không cần tháo ra để sạc Thang máy sẽ không hoạt động khi đang cắm điện Để sử dụng
chăm sóc tại nhà
Phần đính kèm xoay 5,6 điểm cho phép cáp treo 2, 4 hoặc 6 điểm
6.Chiều cao cơ sở chỉ 4,75 "cho khoảng sáng gầm giường thấp
7. nhiều tùy chọn địu có sẵn
8. nâng lên đến 450 lbs.
9. quy mô trọng lượng tùy chọn.

450-lb
năng lực bệnh nhân

Bánh sau
phanh kép

Máy đo nặng
thép xây dựng

Dày lên
địu nylon

Nâng bệnh nhân chạy bằng pin

Ứng dụng sản phẩm



Thang máy điện 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

Thiết bị này đi kèm với một cột buồm có thể gập lại và một đế rộng, ổn định để dễ dàng cất giữ và vận chuyển, lý tưởng
cho việc chăm sóc tại nhà của các tổ chức.
Đảm bảo tất cả giường, cáng, xe lăn và thiết bị thang máy được khóa khi bạn không di chuyển chúng từ nơi này sang nơi
khác trong quá trình này. Một trong những đồ vật này di chuyển khỏi đồ vật khác có thể gây ra tai nạn nguy hiểm cho
bệnh nhân.



Chấp nhận mọi kiểu địu:
Thang máy bệnh nhân chạy bằng pin có thể được sử dụng với cáp treo có dây đai. Phần đính kèm thanh xoay sáu điểm dễ
dàng thích ứng với hầu hết các kiểu và vị trí địu.
Mỗi bệnh nhân là duy nhất, và điều cần thiết là chọn một chiếc địu phù hợp nhất với bệnh nhân để tạo sự thoải mái, an
toàn và thiết thực.


