
Thang máy thủy lực cho bệnh
nhân
Dòng thang máy Deneb rất dễ điều động và cung cấp nhiều lựa chọn
cáp treo cho nhiều tình huống nâng khác nhau. Dịch vụ đưa đón có
thể là từ giường, ghế, sàn đến giường, chuyển ngang, phòng tắm và
nhà vệ sinh. Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, đa năng, phù hợp cho việc
di chuyển của mọi đối tượng bệnh nhân. Nhẹ và dễ tháo lắp, thuận
tiện cho việc vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng. Nó có thể làm cho
bệnh nhân và người chăm sóc cảm thấy an toàn, thoải mái và ổn
định.

Hướng dẫn mua thang máy cho bệnh nhân

cân nặng có khả năng
(450 bảng Anh) Kích thước thang máy Chọn Thanh xoay sáu điểm Bơm thủy lực

cấu trúc sản phẩm
① Móc áo
② súng cao su
③ Cơ bản
④ bánh sau
⑤ Cần điều chỉnh cơ sở
⑥ Bơm thủy lực
⑦ Bút
⑧ đẩy tay
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lợi thế sản phẩm
Thang máy bệnh nhân (Thang máy Hoyer) Các tính năng:

- Thang máy có phạm vi hoạt động 20 "-64" và cho phép nâng người từ tư thế nằm trên sàn
- Tay cầm Pump: Có thể xoay từ bên này sang bên kia để tạo sự thoải mái cho người chăm sóc. Có thể sử dụng bao nhiêu lần?
- Mẹo: Rất khuyến khích bệnh nhân được hỗ trợ bởi hai người trong khi nâng.
- Lắp ráp dễ dàng, bạn chỉ mất 2 phút để lắp ráp thang máy.
Kích thước thang máy Chọn

Tính năng của Sling:
Dễ sử dụng - Chiếc địu giúp chuyển người dùng từ giường sang xe lăn, ghế tựa hoặc ghế tắm. Phần mở lớn trong thiết kế cũng cho
phép bạn đi vệ sinh.
Bảo trì (dễ giặt sạch): Vải polyester có thể giặt được có thể được sử dụng trong môi trường ẩm ướt hoặc khô ráo.
Sử dụng nhiều lần: Lý tưởng để chuyển bệnh nhân từ giường sang ghế, xe lăn hoặc xe đi lại, ghế này sang ghế khác hoặc từ sàn nhà
lên giường hoặc ghế bằng cách sử dụng thang máy bằng tay hoặc điện của bạn.


