
330   Opieka nad pacjentem

Podnośnik Verteo jest przeznaczony do pionizacji i transportowania osób  
o ograniczonej mobilności. Pionizacja polega na stabilizacji poszczególnych 
odcinków ciała pacjenta z wykorzystaniem podwieszki  a następnie stopniowego 
podnoszenia pacjenta przez zmianę kąta wysięgnika. Dzięki zastosowaniu 
odpowiedniego kąta nachylenia wysięgnika, podnośnik Verteo umożliwia 
podniesienie pacjenta do pozycji stojącej lub częściowo stojącej, co pozwala mu na 
pozostawanie w wybranej pozycji w czasie określonym przez opiekuna. 

Głównym zadaniem podnośnika jest wspomaganie pacjenta w poruszaniu się 
podczas wykonywania codziennych czynności, np. wstawania, wychodzenia z łóżka, 
wstawania z krzesła, korzystania z toalety itp. Urządzenie doskonale nadaje się do 
stosowania w szpitalach, sanatoriach, domach opieki oraz pozostałych placówkach 
świadczących opiekę nad pacjentem, a także w warunkach domowych.

Dane techniczne:

Długość [cm]:

Szerokość [cm]:

Wysokość [cm]:

Min. szerokość podstawy (wew./zew.) [cm]: 

Maks. szerokość podstawy (wew./zew.) [cm]:

Zakres wysokości podnoszenia [cm]: 

Wysokość podnóżka [cm]:

Średnica kół (z hamulcem/bez hamulca) [cm]:

Wysokość nóżek podstawy [cm]: 

Wysokość wsporników piszczelowych zamontowanych "w dół" (min./maks.) [cm]:

Wysokość wsporników piszczelowych zamontowanych "w górę" (min./maks.) [cm]:

Masa podnośnika [kg]:

Maks. obciążenie podnośnika [kg]:

Pojemność akumulatora [Ah]:

Ładowarka

Napięcie wejściowe [V]:

Częstotliwość [Hz]: 

Funkcje zdalnego sterowania: 

Zestaw standardowy: 

Maks. poziom głośności [dB]:

Szybkość podnoszenia (wznoszenie bez obciążenia) [s]:

Szybkość podnoszenia (opuszczanie bez obciążenia) [s]: 

Promień skrętu (min./maks.) [cm]:

Dodatkowe akcesoria: 

Verteo Podnośnik pionizujący

108

75

113

51/66

101/115

78-174

9

12,5/10

11,5

39-52

53-66

60

230

2,9

100-240

50/60 

• podnoszenie/opuszczanie • elektryczny rozstaw nóg 

• stan naładowania baterii • wskaźnik serwisowy • wskaźnik przeciążenia

• podnośnik bez podwieszki • instrukcja obsługi

• przewód zasilający do ładowarki wewnętrznej

52

18

18

62/70

• podwieszka (pas podtrzymujący plecy z klipsem)  

• zewnętrzna ładowarka 

Przymocowany podnóżek (w pozycji równoległej do 
podłoża) 

Podpórka na piszczele  
- umożliwia podparcie kończyn dolnych pacjenta 

w obszarze piszczeli

Wytrzymałe mocowanie podwieszki (4-punktowe) - 
ramiona podnośnika posiadają 4 zaczepy (w celu

łatwego przymocowywania podwieszki pionizującej 
wyposażonej w klips)

Pilot zdalnego sterowania 
- ergonomiczny i łatwy 

w użyciu

Solidne kóka marki Tente

Skrzynka kontrolna 
i akumulator

Zobacz film: www.bit.ly/3a6wiV8

https://bit.ly/3dWRC0c

