
   

 

 
 

 

 
 

GIƯỜNG SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN 1 TAY QUAY  

Model: G3-0013 

 

1. Cấu hình:  

+ Giường chính: 01 cái. 

+ Đệm mút:   01 cái. 

+ Đầu giường ABS:  02 cái. 

+ Cọc truyền Inox:  01 cái 

2. Kết cấu chung: 

- Giường bệnh nhân một tay quay, có lan can chắn hai bên thành giường, nâng được phần lưng và đầu, tấm 

chắn đầu giường và đuôi giường bằng vật liệu nhựa ABS. 

- Kích thước: DxRxC(mm): 2100 x 950 x 500 ± 5%. 

- Khung giường được làm bằng thép sơn tĩnh điện chống rỉ, có lỗ cắm cọc truyền hai bên thành giường, mỗi 

bên 02 lỗ, thành giường có lỗ cắm cọc màn. 

- Giát giường bằng thép sơn tĩnh điện. Cấu tạo thông thoáng, đảm bảo thông gió tốt và dễ dàng cọ rửa, làm 

vệ sinh. 

- Lan can giường chắc chắn hai bên thành giường: 

+ Làm bằng vật liệu Nhôm có phủ nhựa ABS ở hai đầu 

+ Có thể nâng lên và hạ xuống dễ dàng thông qua cơ cấu chốt hãm cò bấm. 

+ Có thể tháo lắp dễ dàng và gập lại được. 

- Đệm giường: 

+ Ruột đệm: Bằng mút không xẹp. Kích thước phụ hợp với giường và có độ dày 70 mm. 

+ Vỏ đệm: Làm bằng vật liệu chống thấm nước và thông khí (vật liệu Nilon + PU). 

- Bánh xe: Giường có 4 bánh xe. 

+ Đường kính bánh xe Ø125 mm. 

+ Bánh xe có vòng bi giúp giường có thể di chuyển nhẹ nhàng. 

+ Bánh xe có khoá hãm có thể hãm giữ giường cố định khi cần. 

- Cọc truyền được làm bằng Inox (thép không gỉ), có 4 móc treo dịch truyền. Kích thước chiều cao cọc 

truyền dịch có thể điều chỉnh được trong khoảng 750 – 1400 mm. Có hãm độ cao bằng núm vặn. 

- Tấm đỡ lưng có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ 0 – 750. Việc điều chỉnh được thực hiện dễ dàng thông 

qua tay quay ở đuôi giường. 

- Tay quay khi không sử dụng có thể gấp gọn. 

- Tải trọng sử dụng của giường: 200kg. 

3. Các yêu cầu khác: 

- Hãng sản xuất: MEF130.  

- Hàng mới 100%. SX 2020. 

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016. 

- Thời gian bảo hành: 12 tháng 

 


