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Gaza wypełniająca Tactical Compressed Gauze ®
 

Cena: 21,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny

Producent Paramedyk

Opis produktu
 

Gaza wypełniająca Tactical Compressed Gauze®

Sterylna gaza skompresowana, 100 % bawełniana w kolorze białym o wysokiej chłonności, pakowana próżniowo dla zmniejszenia
wielkości opakowania.

Zastosowanie:
zaopatrzenie rany poprzez wypełnienie rany gazą i tamowanie krwotoku przez wywieranie ucisku.
Klasa wyrobu medycznego IIa - zaopatrywanie i wypełnianie ran głębokich.

Tactical Compressed Gauze® charakteryzuje się wysoką chłonnością i przeznaczona jest głownie do pakowania silnie krwawiących ran
np. postrzałowych oraz do opatrywania innych ran zamiast tradycyjnej gazy opatrunkowej.
Po wyjęciu z próżniowego opakowania, gaza wielokrotnie zwiększa swoją objętość co znacznie ułatwia tzw. pakowanie ran (wound
packing)

Gaza wypełniająca Tactical Compressed Gauze® zajmuje mniej miejsca w apteczkach niż tradycyjnie pakowana gaza opatrunkowa -
opakowanie jest wielkości trochę większej niż pudełko od zapałek).
Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie)

Idealna do zestawów medycznych i apteczek taktycznych.

Wymiary gazy: 12cm x 3,75m.

Orientacyjne wymiary skompresowanej gazy: 53mmx77mmx13mm (trochę więcej niż pudełko zapałek).
Wymiary opakowania foliowego (orientacyjne): 104mmx141mm

NSN 6510-43-001-5350

Ulotka informacyjna Gaza Wypełniająca Tactical Compressed Gauze

Наполненная марля в рулоне Tactical Compressed Gauze (Тактическая марля)

Plik wygenerowano: 27-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.paramedyk24.pl
https://www.paramedyk24.pl/gaza-wypelniajaca-zrolowana-tactical-gauze.html
/file/42/ulotka-gaza-wypelniajaca-tcg-pdf
http://www.paramedyk24.pl/pdf/Tactical_Compressed_Gauze_ru.pdf
http://www.aptus.pl/
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Tactical Compressed Gauze® is a vacuum compressed, sterile, 100% cotton, white, highly absorbent filling gauze in a compact,
waterproof and easy to open packaging.

It is used to fill the wound and stop the bleeding by applying pressure. Tactical Compressed Gauze is characterized by high absorbency
and is intended mainly for packing heavily bleeding wounds, e.g. gunshot wounds, and for dressing other wounds instead of traditional
gauze.

After taking it out of the vacuum package, the gauze increases its volume many times, which greatly facilitates the wound packing. It
also takes up less space in first aid kits than traditionally packaged gauze - since the packaging is a little larger than a matchbox.

Nazwa: Gaza Wypełniająca Tactcial Compressed Gauze oraz Tactical Compressed Gauze jest chronionym znakiem towarowym.
Opakowanie Gazy Wypełniającej Tactical Compressed Gauze® (sposób oznakowania, oznakowanie miejsc otwarcia) stanowi
zastrzeżony wzór przemysłowy zapisany w Rejestrze Wzorów Wspólnotowych No 015017989-0001
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