
Mô tả Sản phẩm:
Hỗ trợ chuyển trục giữa các bề mặt ghế khác nhau với cơ sở để vận chuyển người dùng khoảng cách ngắn hơn. Yêu cầu
người sử dụng phải kéo tay cầm để đứng lên và chịu trọng lượng Phù hợp phía trước hẹp, lõm vào giữa bánh xe lăn và xung
quanh nhà vệ sinh để định vị hoàn hảo Chân đế thấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt chân của người dùng. Khu vực cơ
sở đáng kể mang lại sự ổn định, với thanh phía sau cũng cho phép người chăm sóc để đối trọng. Tay cầm có nhiều điểm
kẹp cho các yêu cầu hỗ trợ người chăm sóc / người dùng khác nhau và được thiết kế góc cạnh để cho phép chuyển động
đứng "từ đầu đến chân".
Đặc trưng:
1. Mở trên thanh tay cầm trung tâm cho phép lắp nhanh dây đai hỗ trợ tùy chọn
2. 4 bánh xe trước và sau kết hợp với bánh xe trung tâm 2 x 13cm (5 inch) đảm bảo việc di chuyển dễ dàng ngay cả với
người dùng nặng hơn
3. Phanh hoạt động bằng chân trên bánh xe trung tâm mang lại sự ổn định trong quá trình Chuyển động đứng / ngồi
4. giá đỡ chân bằng đệm lót có thể được điều chỉnh (không cần dụng cụ) về chiều rộng, góc và chiều cao để phù hợp với sự
thoải mái của người dùng 5. Dễ
dàng tháo dỡ / lắp ráp lại mà không cần công cụ để vận chuyển và cất giữ
6. dễ dàng lau sạch bề mặt

 

Sức chứa bệnh nhân 331 lb Bánh xe đa năng an toàn Kết cấu thép khổ nặng Cáp treo tiêu chuẩn

 

Viện trợ chuyển nhượng ngồi để đứng
 



 
Ứng dụng sản phẩm

Máy trợ giúp chuyển tư thế ngồi đủ linh hoạt để sử dụng cho bất kỳ và tất cả các động tác 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

Bệnh nhân có thể di chuyển từ vị trí ngồi bằng cách đặt chân thẳng hàng với các điểm đánh dấu trên đế. Khi vào vị trí, các
bánh xe sẽ được khóa lại thông qua một chỗ nghỉ được đặt thuận tiện. Từ đó người vận chuyển có thể thực hiện nhiều
phương pháp khác nhau để chống lại trọng lượng khung, do đó cho phép bệnh nhân đứng với sự trợ giúp của tay cầm.
Sự trợ giúp không chỉ thiết thực mà còn vô cùng thoải mái cho bệnh nhân. Thiết kế có hỗ trợ đệm chân dưới và khung có
thể điều chỉnh độ cao để tránh bất kỳ động tác duỗi hoặc uốn cong khó chịu nào.
Để tăng cường an toàn và bảo mật, thiết bị hỗ trợ có thể được sử dụng cùng với đai thang.

 


