
Thủ công và Điện
Giường điều dưỡng
Giường bệnh viện có thể điều chỉnh để chăm sóc tại nhà hoặc môi
trường sống được hỗ trợ được sử dụng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu
của những người thân yêu bị suy giảm hoặc cần chăm sóc đặc biệt
do tình trạng sức khỏe. Giường bệnh có thể điều chỉnh cung cấp
nhiều vị trí khác nhau để hỗ trợ chăm sóc, ăn uống, đọc sách, gội
đầu, rửa chân, đi vệ sinh, ngồi vào và rời khỏi giường, và cải thiện
giấc ngủ.

Hướng dẫn mua giường điện

Cân nặng có khả năng Chức năng và tính năng Vật chất Phụ kiện

Cơ cấu sản phẩm
① Đầu giường và chân giường
② Lan can
③ Nệm
④ Giá truyền dịch
⑤ Tay cầm điều khiển
⑥ Động cơ
⑦ Bedpan
⑧ Bánh (có khóa)

Lợi thế sản phẩm
· Khả năng điều chỉnh linh hoạt: Giường bệnh chạy bằng điện là loại giường có thể điều chỉnh giúp bệnh nhân đang hồi phục quản lý
vị trí trên giường.
· Thoải mái: Nếu bạn chọn một chiếc giường đơn giản và thuận tiện khi sử dụng, thì một chiếc giường điện hoàn toàn sẽ thực sự là
một sự lựa chọn đặc biệt dành cho bạn.
· Tính cơ động: Giường bệnh được trang bị mâm đúc cao cấp và hệ thống khóa phanh trung tâm.
Phụ kiện giường



1. Tựa lưng lên & xuống
Bệnh nhân có thể dễ dàng ngồi lên và thực hiện một số hoạt động sinh hoạt hàng ngày một cách dễ dàng thông qua bộ điều khiển
điện, giảm bớt thói quen điều dưỡng hàng ngày cho cả bệnh nhân và người chăm sóc.
2. đầu gối lên và xuống
Với bộ điều khiển từ xa bằng điện, người bệnh có thể nâng chân lên để giúp lưu thông máu và cơn đau được thông suốt.
3. Gội đầu
Chậu gội đầu được đặt ở vị trí tựa lưng, rất hữu ích và hữu ích cho người bệnh nằm gội đầu, chân tay.
4. Chức năng xác định
Cung cấp các chức năng vệ sinh tiện lợi cho người dùng không thể tự chăm sóc mình.
5. Rẽ trái và phải
Giường bệnh điện này có thể điều chỉnh vị trí trái phải thông qua điều khiển từ xa, rất tiện lợi cho người bệnh nằm liệt. Với chức
năng này, khổ qua có thể làm cho máu trong cơ thể lưu thông trơn tru
6. Lỗ nhỏ giọt truyền dịch
Trang bị tiêu chuẩn.


