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Nożyczki ratownicze Tactical MED duże
 

Cena: 23,76 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny

Opis produktu
 

Nożyczki ratownicze Tactical MED duże

Wykonane z bardzo twardej stali węglowej z powłoką teflonową, posiadają wyprofilowane, antypoślizgowe uchwyty.

Przeznaczone do użycia w ciężkich warunkach. Dedykowane dla ratownictwa taktycznego, specjalnego, wojska i innych służb
mundurowych.

Tną tkaniny ubraniowe, pasy bezpieczeństwa, skórę.
Ergonomiczna konstrukcja uchwytu, zastosowanie specjalnego materiału oraz ząbki na ostrzu pozwalają nawet na cięcie min.
przewodów lub innych miękkich przedmiotów.

Nie wymagają ostrzenia, wytrzymują wysokie temperatury, a także sterylizację w autoklawie.

Wielkość: 18cm / 7"

Stanowią podstawowe wyposażenie karetek pogotowia, zestawów PSP R-1 i R-2 w straży pożarnej oraz innych zestawów ratowniczych

Nożyczki Tactical MED są nożyczkami najwyższej klasy, dlatego są droższe niż inne nożyczki ratownicze, za to będą służyły znacznie
dłużej i lepiej niż nożyczki ratownicze popularne, czytaj: tanie

Rescue scissors Tactical MED were designed and engineered for military use to eat through the toughest materials to the softest gauze.

Available in standard 7.5” and 6” sizes.

Tactical MED Shears are premium grade tactical shears.
Now you can make the cut every single time!

Rescue scissors Tactical MED are a premium grade shears, engineered to meet and exceed the militaryʼs stringent standards.

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

https://www.paramedyk24.pl
https://www.paramedyk24.pl/nozyczki-ratownicze-ctoms-duze.html
http://www.aptus.pl/


 
PARAMEDYK

ul. Słoneczna 2H, 05-270 Marki
22 679 70 16

 

Our trauma shears will cut through the toughest materials - web gear, denim, leather, boots, heavy winter clothing and all the metal
components that come with them.
More importantly, Tactical MED tactical trauma shears are versatile - they easily cut the softest materials like gauze, which is where
traditional trauma shears fail.
Totally unique to Tactical MED, is the ergonomic comfort grip handle with an inlayed rubber grip. It provides maximum comfort and
control in high stress prehospital emergency care scenarios.

Details:

Premium-grade, durable stainless carbon steel tactical shears blades with a Teflon coating for precision sharpness
Reinforced, serrated edge for maximum cutting ability through the toughest materials
Clothing-lift lip and rounded tip for patient safety
Ergonomic inlayed rubber grip and contoured handles for maximum comfort and control.
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