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ΣΟΙΒΑΖΟΜΕΝΕ ΚΑΡΕΚΛΕ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΘΕΝΗ

 

Σροχιλατθ καρζκλα μεταφοράσ αςκενϊν ΜΟΝΣΕΛΟ SAM 

KATAΚΕΤΑΣΗ provita medical gmbh & co. kg 

  Auf der Huhfuhr 8 
  42929 Wermelskirchen 
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

Η φιλοςοφία ςτθ ςχεδίαςθ τθσ καρζκλασ μεταφοράσ μοντζλο SAM δθμιουργεί μια 

προςτικζμενθ αξία ςτο φάςμα των υπθρεςιϊν ςασ. Αντικαταςτιςτε τθ  κλαςικι αναπθρικι 

καρζκλα και προςφζρεται ότι καλφτερο ςτον αςκενι ςασ. 

Εξάλλου το να ζχεισ τον αςκενι ςου ςε αναπθρικό αμαξίδιο…δεν τιμά τισ υπθρεςίεσ  

κανενόσ. 

ε ςφγκριςθ με τα κλαςικά αναπθρικά καροτςάκια, το SAM δεν δίνει ςτον χριςτθ τθν 

εντφπωςθ ότι είναι άρρωςτοσ. Η μοντζρνα, απλι ςχεδίαςι του SAM επιτρζπει ςε όςουσ 

ζχουν δυςκολία ςτθ κινθτικότθτα να μετακινηθοφν άνετα και προπάντων με αςφάλεια 

καθϊσ: 

• το φρζνο  (ςτη χειρολαβή) ενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρθςιμοποιείται! 

ετςι ακόμθ κι αν ο αςκενισ ξεφφγει τθσ προςοχισ και πάει να κακίςει μόνοσ του, 

δεν κινδυνεφει από πτϊςθ!Μόνο αν ο ςυνοδόσ ι ο τραυματιοφορζασ ακουμπά τθ 

χειρολαβι ϊκθςθσ, το φρζνο απενεργοποιείται και θ καρζκλα μπορεί να 

μετακινθκεί.Πρόληψη ςτην ζκθεςη κινδφνου.Πρόληψη  και αςφάλεια! 

 

•  χριςθ υλικϊν υψθλισ ποιότθτασ. Από ειδικό PU υλικό ςτο κάκιςμα( και ςτα 

μπράτςα,) που είναι τόςο ςκλθρό ϊςτε να μθ "βουλιάηει " και να κάκεται άνετα ο 

αςκενισ και τόςο μαλακό ϊςτε να μθν πονά ο ιδθ ταλαιπωρθμζνοσ από κάποιο 

χειρουργείο, αςκενισ. 

 Επιπλζον  το  κάκιςμα ζχει μερικι κλίςθ προσ τα πίςω ϊςτε να μθ γφρει εμπρόσ ο 

 αςκενισ ειδικά ςε κατθφορικζσ διαδρομζσ. 

 δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ηϊνθσ αςφαλείασ για επιπλζον αςφάλεια ςε αςτακείσ 

αςκενείσ 
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  Ο πρωτοποριακόσ ςχεδιαςμόσ τθσ προςφζρει εξοικονόμηςη χϊρου, αφοφ θ  μια 

μπορεί να ειςαχκεί μζςα ςτθν άλλθ  (ωσ τα καρότςια του super market) 

καταλαμβάνοντασ τον λιγότερο χϊρο 

 με μια αλυςίδα ενϊνεται θ μια με τθν άλλθ και αςφαλίηει  και μόνο με ειδικι  

κάρτα μπορεί να αποςπαςτεί, ετςι ϊςτε να είναι "ελεγχόμενη η χρήςη τησ", να 

ξζρουμε ποιοσ τθν πιρε ,ϊςτε να τθν επιςτρζψει (προςταςία από κλοπι, καλφτερθ 

οργάνωςθ του ϋχωρου, αςφάλεια για τον αςκενι αφοφ ελζγχεται αν είναι ςε κζςθ 

ο ςυνοδόσ του να τον μετακινιςει αλλά και ταχφτερθ αυτοεξυπθρζτθςθ κακϊσ 

πλζον δεν χρειάηεται να χάνεται χρόνοσ εν αναμονι τθσ διακεςιμότθτασ του 

τραυματιοφορζα! 

 θ αναδίπλωςθ των πλαϊνϊν " μπράτςων " διευκολφνει τον αςθενή να καθίςει από 

το πλάι  ή να καθίςει  ενασ  εφςωμοσ αςθενήσ ζχοντασ τα πλαϊνά μπράτςα ψθλά 

  Ανθεκτικζσ, αθόρυβεσ χωρίσ να αφινουν ίχνοσ, ρόδεσ μεγάλεσ πίςω και 

μικρότερεσ περιςτρεφόμενεσ  εμπρόσ για μεγαλφτερθ ευελιξία . 

 Σα καλά ςχεδιαςμζνα αξεςουάρ (ηϊνθ αςφαλείασ, ςτακμόσ  εναπόκεςισ τουσ 

κ.λπ.) και οι επιλογζσ για ατομική διαφήμιςη/ςτοιχεία χορηγοφ, κακιςτοφν τθ SAM 

ζνα ολοκλθρωμζνο και ξζγνοιαςτο πακζτο για υπθρεςίεσ υγείασ και περίκαλψθσ. 

 

 

 

 

 

 

Παραδείγματα εξαρτημάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Αςφαλζσ και 

άνετθ 

+ s ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

ΑΦΑΛΕΙΑΚΑΙ 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 

+ 150 KG 

ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΦΟΡΣΙΟΤ 

+ Ζϊνθ κακίςματοσ 
+ Κάρτα ξεκλειδϊματοσ 

 

+ Κλείδωμα με κζρματα 

 

Διαφθμιςτικζσ ετικζτεσ χορθγοφ κτλ 
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ςτατό οροφ  Διαςτάςεισ κικθ τοποκζτθςθσ 

εγγράφων κτλ 

Θζςθ "παρκαρίςματοσ" 

Θζςθ παρκαρίςματοσ 

επιτοίχιοσ 

Θζςθ τοποκζτθςθσ 

για πατερίτςεσ 

Θζςθ για φιάλθ 

οξυγόνου 

Χϊροσ αποςκευϊν 
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κζλετε να το δείτε από 

κόντα; επικοινωνιςτε μαηί 

μασ  και κα φζρουμε δείγμα 

ςτο χώρο ςασ για να δείτε 

από κοντά τθν εξαιρετικι 

ποιότθτα 

τθλ 2108022150,2111069383 

email :info@enamed.gr 

 

 

ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ S-SAM003-- ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

 

 

 

 

Σο ςτιριγμα των ποδιϊν 

μπορεί να αποκθκευτεί εφκολα 

και άνετα πλευρικά. 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΘΕΗ 

Σο ςτήριγμα ποδιϊν 

μπορεί να τοποκετθκεί 

είτε δεξιά είτε 

αριςτερά. Ο 

μθχανιςμόσ αςφάλιςθσ 

γίνεται μζςω ενόσ 

πείρου αςφάλιςθσ. 


