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Podnośnik transportowokąpielowy Vermeiren
Eagle 620 z podwieszką
(150kg udźwigu)
Cena brutto

3 790,00 zł

Cena netto

3 509,26 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

VERPOD620

Kod producenta

VERPOD620

Producent

Vermeiren

Prezentacja

Finansowanie

telefon I

Opis produktu
Podnośnik kąpielowo-transportowy EAGLE 620 (udźwig do 150kg)

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA PODNOŚNIK PACJENTA do 95% wartości sprzętu

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
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1. Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi.
2. Modele wyposażone w kółka z blokadą .
3. Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności.
4. Podnośniki wyposażone w przycisk awaryjny.
5. Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę - szybkoschnący.
6. Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka.

Trzy rodzaje nosideł (do wyboru jedno):
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).
Sprawdź: Jak działa i jak wybrać podnośnik dla osób niepełnosprawnych?
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Zastosowanie podnośnika pacjenta Vermeiren Eagle:

Podnośnik pacjenta dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano z myślą o przenoszeniu pacjenta.
Podnośnik transportowo-kąpielowy jest zaprojektowany do transportu jednej osoby.
Podnośnik Vermeiren Eagle dostosowany do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Pacjenta na podnośniku powinien podnosić opiekun.
Wyposażenie podnośnika pacjenta pozwala na zastosowanie go w budynkach w przypadku pacjentów dotkniętych
przykładowo:
paraliżu;
utraty kończyn (amputacji nóg);
uszkodzenia / deformacji kończyn;
sztywnych lub uszkodzonych stawów;
niewydolnością pracy serca i układu krążenia;
osoby starsze.
W celu dostosowania produktu do indywidualnych wymagań, należy uwzględnić następujące warunki:
rozmiary i masa ciała (maks. 150 kg dla Eagle 620 i 175 kg dla Eagle 625)
stan fizyczny i psychiczny;
warunki mieszkaniowe;
otoczenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rodzaj podwieszki:: - regular (uniwersalna) , - comfort (z zagłówkiem) , - hygienic (toaletowa)
Wybierz dostawę:: - odbiór osobisty Skierniewice 0zł , - wysyłka paletowa (cała Polska) (+ 200,00 zł ), - dofinansowanie,
dostawa, montaż, szkolenie (+ 500,00 zł )
Materiał:: - poliester (PE - szara) , - siatka (NET - niebieska)
Rozmiar:: - L (średnia) , - M (mała) , - XL (duża)
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Pytania klientów
- Film jak rozłożyć/złożyć podnośnik transportowy rehabilitacyjny?

- Czy jest możliwość dofinansowania zakupu podnośnika osobowego?
Możemy uzyskać dofinansowanie do 95% wartości sprzętu. Wystarczy złożyć wniosek o
likwidacje barier architektonicznych w swoim PCPR lub MOPS.

- Czy podnośnik podjedzie pod łóżko lub wannę?

Podnośnik musi wjechać pod łóżko lub pod wannę. Z tego względu potrzebuje on, aby była
przestrzeń około 12cm pod łóżkiem lub wanną. Nie będzie problemu z wjechanie
podnośnikiem pacjenta pod standardowe łóżko rehabilitacyjne. Co do wanny nie może być
ona zabudowana.

- Wysokie progi?

Wysokie progi w domu uniemożliwiają korzystanie z podnośnika pacjenta. Przejazd przez
nie mógłby być niebezpieczne dla osoby transportowanej na podnośniku.

- Ile wytrzymuje bateria w podnośniku?

Bateria w podnośniku w zależności od jej użytkowania i konserwacji wytrzymuje od 3 do 6
lat pracy. Co do ilości cykli podniesienia i opuszczenia na jednym pełnym naładowaniu
baterii jest to około 40.

- Gdzie przyda nam się podnośnik?

Podnośnik możemy wykorzystać przy transporcie pacjenta np.: z łóżka do wanny. Możemy
również przenosić pacjenta z łóżka na wózek czy z łóżka na podłogę.

- Jaka jest maksymalna waga osoby transportowanej?
Posiadamy podnośniki transportowo-kąpielowe o dwóch udźwigach:
Eagle 620 - 150kg udźwigu
Eagle 625 - 175kg udźwigu
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