
274   Opieka nad pacjentem

PatiHoist, Verteo Podnośniki transportowe i pionizacyjne

Cechy charakterystyczne:

Zakres podnoszenia [cm]:

Maksymalne obciążenie [kg]:

Waga [kg]:

Prędkość podnoszenia przy pełnej baterii 

(czas jednego podniesienia) [s]:

do 120

160 

do 40

poniżej 20

•	 wysoka moc silnika,
•	 kółka umożliwiające manewrowanie nawet w niewielkich  

i wąskich pomieszczeniach,
•	 szybki i prosty montaż oraz demontaż, bez użycia narzędzi,
•	 możliwość podniesienia pacjenta bezpośrednio z podłogi,
•	 ergonomiczny kształt pilota,
•	 delikatne podnoszenie i opuszczanie pacjenta,
•	 niewielka waga ułatwiająca transport,
•	 regulacja szerokości płóz za pomocą pedału nożnego,
•	 stabilna i wytrzymała konstrukcja,
•	 mechanizm opuszczania awaryjnego zwiększający 

bezpieczeństwo użytkowania,
•	 niskie zawieszenie umożliwiające podjechanie pod łóżko 

rehabilitacyjne, wannę lub brodzik,
•	 wymienny pakiet baterii z oddzielną stacją ładującą,
•	 sygnały wizualne i dźwiękowe informujące o niskim poziomie 

naładowania akumulatora,
•	 kilka typów siedzisk i wieszaków.

Podnośnik pacjenta PatiHoist to elegancki i szybki podnośnik 
jezdny umożliwiający podnoszenie pacjenta bezpośrednio  
z podłogi. PatiHoist to wysoce funkcjonalny podnośnik stosowany 
w domach opieki, szpitalach, ośrodkach rehabilitacji i w warunkach 
domowych. 

Podnośnik pionizujący Verteo ułatwia podnoszenie, transport 
i pionizację osób z niepełnosprawnością oraz o zmniejszonej 
mobilności (spowodowanej przez chorobę lub różnego typu 
dysfunkcje). Podnośnik stabilizuje poszczególne odcinki 
ciała pacjenta, a zmiana kąta nachylenia wieszaka pomaga w 
stopniowym podnoszeniu chorego. Operator, dzięki regulacji kąta 
wieszaka, w prosty sposób ustawia określoną pozycję, w której 
pacjent może przebywać nawet przez kilka godzin. Podnośnik 
pionizacyjny skutecznie pomaga w wykonywaniu codziennych 
czynności, takich jak: wstawanie i siadanie z łóżka bądź krzesła, 
korzystanie z toalety, transport itp. Verteo jest rekomendowany 
do użytku w placówkach medycznych, sanatoriach, domach 
pomocy i innych ośrodkach opieki.

Cechy charakterystyczne:

•	 możliwość stosowania w małych pomieszczeniach,
•	 maksymalne bezpieczeństwo i komfort,
•	 wygodne dla pacjenta i wytrzymałe paski Medisling,
•	 funkcja awaryjnego opuszczania,
•	 zabezpieczenie przed przeciążeniem,
•	 wskaźnik serwisowy,
•	 bardzo łatwy w manewrowaniu,
•	 odciążenie kręgosłupa operatora podczas przenoszenia  

i przenoszenia,
•	 pochylony i demontowalny podnóżek,
•	 możliwość podjechania pod krzesło, wózek inwalidzki lub 

toaletę, dzięki rozchylanym nogom urządzenia,
•	 ergonomiczne rozwiązania: kilka miejsc chwytu, oparcie nóg 

pochylone względem podnóżka,
•	 zastosowanie wysokiej jakości elektrycznych podzespołów.

Dane techniczne:

Dane techniczne:
Długość [cm]:

Szerokość [cm]:

Wysokość [cm]:

Maksymalne obciążenie [kg]:

Waga podnośnika [kg]:

Pas podnoszący (Medisling©) [kg]:

104,1

75,3 

112,5

 ≤200

68

≤200 

https://meden.com.pl/oferta/podnosniki-pacjenta-sklep-medyczny/1013-podnosnik-pacjenta-osob-niepelnosprawnych-pallas-175.html
https://meden.com.pl/oferta/podnosniki-pacjenta-sklep-medyczny/165-podnosnik-pacjenta-osob-niepelnosprawnych-stellar-160.html
https://meden.com.pl/oferta/656-podnosniki-pacjenta-sklep-medyczny

