Pyörätuolivaaka Shekel H351-3 300 kg, kahdella rampilla

Pyörätuolivaaka Shekel H351-3 300 kg, kahdella
rampilla
53-741
Healthweigh® pyörätuolivaa'assa 53-741 on ramppi tason molemmin puolin
tasolle siirtymiseksi. Pyörätuoli vaaka antaa erittäin luotettavan ja tarkan tuloksen.
Tasovaa'an päälle siirtyminen on turvallista potilaalle. Vaa'an käyttö on hoitajalle
helppoa ja loogista ja vaa'an päivittäinen ylläpito ja puhdistus sujuvat vaivatta.
Pyörätuolivaaka soveltuu sellaisen henkilön punnitsemiseen, joka Tarvitsee
kiinteän tuen seisoma-asennon ylläpitämiseksi Käyttää kyynärsauvoja tai
kävelytelinettä tasapainon tukena Istuu pyörätuolissa, seisomaan nousu ei onnistu
Pyörätuolivaa'alla voidaan punnita henkilö seisoma-asennossa siten, että henkilö
tukeutuu tasoon kiinnitettyyn kiinteään tukikaiteeseen, tai tason päälle voidaan
siirtyä kävelytuen, esimerkiksi kyynärsauvojen tai kävelytelineen kanssa. Mikäli
seisoma-asento ei ole mahdollinen, henkilö voidaan punnita pyörätuolivaa'alla
pyörätuolissa istuen. Ennen kuin vaa'alle siirrytään omalla liikkumisvälineellä,
välineen paino taarataan, eli vähennetään punnitustuloksesta yksinkertaisella
toiminnolla. Tasovaakaa pidetään enimmäkseen paikoillaan, mutta sivussa
olevien pyörien avulla sitä voidaan liikuttaa pystyasennossa huoneesta toiseen,
lattiaa pitkin työntäen. Tukikaide voidaan kääntää alas kuljetuksen tai säilytyksen
ajaksi. Shekel Healthweigh® potilasvaa'at ovat ergonomisia, potilaan ja hoitajan
tarpeet huomioiden suunniteltuja vaakoja. Kaikki vaa'at voidaan liittää sähköisiin
järjestelmiin, jotta mittaustulokset voidaan siirtää suoraan potilastietorekisteriin.
Shekel Healthweigh® potilasvaa'at sopivat erilaisten terveydenhuollon- ja
asumispalveluyksiköiden, sekä kotihoidon käyttöön.
Hinta 1759,00 € (alv 0%) / 2181,16 € (alv 24%)
Paino (kg)

46,00
Ominaisuudet

53-741

Max. kapasiteetti

300 kg

Min. kapasiteetti

2 kg

Tarkkuus

0,1 kg

Näyttö

5-numeroinen LCD-näyttö

Tiedonsiirto

RS232, USB

Akut

Ladattavat 100-240 V, 50/60 Hz

Tuotteen paino

46 kg

Mitat (L X S X K)

1250 X 1000 X 1150 mm

Tason mitat (L X S X K)

750 X 800 X 60 mm
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