Mohican

Mobilne krzesło do higieny z regulacją pozycji

Mobilne krzesło do higieny z elektryczną
regulacją wysokości i ułożenia pacjenta
posiada unikatowe zabezpieczenie przeciwko
wodzie, brudowi oraz włosom spływającym
po
strzyżeniu
lub
goleniu
pacjenta.
Pozycje poszczególnych części krzesła są
regulowane za pomocą poręcznego pilota
ręcznego, gwarantując optymalne ułożenie
pacjenta. Mohican umożliwia łatwy wjazd
pod prysznic i pełni funkcję pomocniczą
w transporcie oraz w przeprowadzaniu
zabiegów higieniczno-toaletowych w opiece
instytucjonalnej i domowej osób starszych,
z niedowładem kończyn dolnych lub osób
z innym rodzajem niesprawności, utrudniającym
samodzielne
przeprowadzanie
zabiegów
higieniczno-toaletowych.

Opis:
3.

2. 5.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•

krzesło jest wyposażone w uchwyty ułatwiające transport pacjenta,
oparcie wykonane jest z wodoodpornego i łatwego do czyszczenia materiału,
siedzisko krzesła do higieny wykonane jest z pianki poliuretenowej i wyposażone
jest w szczelinę ułatwiającą dokonywanie czynności higienicznych,
akumulator oraz 2 siłowniki elektryczne zabezpieczone przeciwko wodzie,
brudowi oraz włosom,
• sterowanie odbywa się za pomocą pilota ręcznego,
• fotel wyposażony jest w cztery niezależnie blokowane koła,
• opcjonalny zagłówek umożliwiający pełną regulację podparcia poprawiając
komfort siedzenia lub leżenia podczas wszelkich czynności higienicznych.
4.

Akcesoria dodatkowe:
1.
Pas stabilizujący piersiowy: regulowany pas piersiowy umożliwia szybką
stabilizację pacjenta.
Pas stabilizacji nóg: rzepowe pasy stabilizujące nogi są szybkie w mocowaniu
i łatwe w czyszczeniu.

2.

3.
4.
5.

1.

Rama
dolna
posiada
siłownik
elektryczny do regulacji wysokości,
jest wyposażona w cztery koła jezdne
z hamulcem.
Rama
górna
jest
wyposażona
w składane podłokietniki oraz siłownik
elektryczny do regulacji kąta nachylenia
oparcia.
Siedzisko - część aplikacyjna krzesła,
umożliwia zajęcie dogodnej pozycji
w czasie czynności higienicznych.
Podnóżki z regulacją wysuwu oraz
składanymi oparciami stóp (element
demontowalny bez użycia narzędzi).
Pilot ręczny - umożliwia regulację wysokości
oraz kąta nachylenia płaszczyzny siedziska
z oparciem.

Dane techniczne:
Wymiary (długość x szerokość) [cm]:

110 x 57

Zakres regulacji siedziska [o]:

+7/-30

Maksymalne obciążenie [kg]:

150

Waga urządzenia [kg]:
Regulacja wysokości [cm]:
Zasilanie [V]:

Opieka nad pacjentem 225

44
53-93
24

