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Podnośnik EAGLE model 620 (150kg)
 

Cena: 5 050,00 pln

Opis słownikowy

Producent VERMEIREN

Opis produktu
 

UWAGA: Zamówienie realizujemy wyłącznie na zasadzie przedpłaty na konto.

Podnośniki do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów. model 620 przeznaczony dla pacjentów o wadze do 150 kg. Podnośniki
działają automatycznie na pilota, wyposażone w wysokiej jakości siłowniki LINAK gwarantują płynne i bezproblemowe działanie

 

 

Właściwości:

Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi,

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Modele wyposażone w kółka z blokadą,

Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności,

Podnośniki wyposażone w przycisk awaryjny,

Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę -szybkoschnący,

Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka , z wózka ale również z pozycji podłogi,

 

Trzy rodzaje nosidełek (jeden wybrany model zostanie doręczony z podnośnikiem):

REGULAR(uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów),

COMFORT(z zagłówkiem),

HYGIENIC(do stosowania w toalecie),

Nosidła mogą być wykonane z dwóch rodzajów materiałów:

poliestru (PE)- szara,,

siatki poliestrowej (NET.)-niebieska.,

 

 

Galeria
 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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