Transfer pacienți
Descriere
SCALEO Medical proiectează, dezvoltă și produce echipamente inovatoare în domeniile:
■

■

■

transferului și igienei pacienților
măsurării greutății corporale
terapiei cu oxigen

SCALEO Medical se angajează să ofere pacienților îngrijire specializată, prin dezvoltarea de produse
sigure și eficiente.

Utilizare
SCALEO Medical – Gama de produse se adresează:
■

■

■

transferului și igienei pacienților cu restricții de mobilitate severe și/sau cu dizabilități
pacienților cu probleme respiratorii
dotării sălilor de operații si diverselor cabinete

din spitale, centre de îngrijire și instituții de asistență medicală.

Gama SCALEO Medical
Transfer pacienți:
Poweo Activ – Transfer rapid
Quick Raiser 1 – Transfer rapid
Quick Raiser 2 – Transfer rapid
Quick Raiser 2+ – Transfer rapid
Poweo Urban – Elevator
Poweo Nursing – Elevator
Poweo 150 – Elevator
Poweo 185 – Elevator
Poweo 200 – Elevator
Poweo 200 electric tilting suspension – Elevator
Moveo 300 – Elevator
Partner 255 – Elevator
Nomade – Elevator cu fixare în tavan
Air Ceiling Hoist – Sistem de șine
The Rail System – Șine
Manual Transfer In Sitting Position – Sistem de transfer manual
Manual Transfer in Lying Down Position – Sistem de transfer manual

Transfer Handlebar Raiser – Sistem de transfer manual
Barton, Transfer of Heavy Patients – Sistem de transfer manual
Air Lift Toilet Raiser – Sistem de transfer manual
Ambulation aid – Sistem de transfer manual
Radiolucent Flat Stretcher – Tărgi și brancarde
Self Adjusting Sling – Tărgi și brancarde
Passive Transfer Polyester Sling – Tărgi și brancarde
Net Bath Sling, Polyester – Tărgi și brancarde
Toilet Slings – Tărgi și brancarde
Vinyl Sling With Stiffened Headsupport – Tărgi și brancarde
Hammock Slings – Tărgi și brancarde
Igienă și îngrijire pacienți:
Căzi de baie cu înălțime variabilă
Shado 160 XS and 180 child – Targă pentru duș
Shado 180 medium and adult – Targă pentru duș
Shado 200 and 240 adult – Targă pentru duș
Shado 200 and 240 adult long tray version – Targă pentru duș
Shado 350 – Targă pentru duș
Thermo SPA – Pat flotabil
Cântare medicale:
Scalis – Sistem de cântărire
C200 Weighing Chair – Sistem de cântărire
Terapia cu Oxigen:
Inogen G2 – Concentrator de oxigen
Inogen G3 – Concentrator de oxigen
Inogen At Home – Concentrator de oxigen
Dido – Monitorizare in oxigen-terapie
Finger oximeter – Accesorii pentru oxigen-terapie

Avantaje
SCALEO Medical:
– Echipamente inovative, unice, simplu de manevrat si foarte stabile.
– Dispozitive compacte pentru verticalizarea și transferul persoanelor cu mobilitate redusă în poziția
șezând
– Sistem complet de șine și accesorii, echipat cu motoare diferite pentru toate tipurile de utilizări și
configurații
– Gamă largă de produse adaptată tuturor tipurilor de medii, morfologii și patologii ale
pacienților
– Instrumente simple și practice de asistență medicală, care oferă calitate superioară îngrijirii

bolnavilor
– Gamă largă de tărgi / brancarde și curele pentru cele mai stricte transferuri
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