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Plecak Medyczny Paramedyk z wyposażeniem
 

Cena: 589,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność chwilowo niedostępny

Producent Tactical MED

Opis produktu
 

Plecak Medyczny Paramedyk z wyposażeniem

Średniej wielkości, lekki plecak medyczny.
Wielkość plecaka zapewnia pomieszczenie w nim wszystkich niezbędnych rzeczy potrzebnych do udzielenia pierwszej pomocy.

Jego najważniejsze zalety to: niewielka waga oraz ergonomiczność.

Część przednia plecaka wyposażona jest w kieszeń zamykaną na suwak.

Wnętrze zostało skonstruowane w sposób umożliwiający rozmieszczenie sprzętu medycznego zgodnie z indywidualnymi preferencjami
użytkownika.

Prosty dostęp do głównej komory plecaka zapewniony, dzięki konstrukcji umożliwiającej otwarcie na sposób podobny do walizki (clam
shell - skorupa muszli). Umożliwia to natychmiastowy dostęp do niemal całej zawartości plecaka.

Tylna ściana komory głównej zawiera 3 niezależne kieszenie segregacyjne mocowane za pomocą rzepów.

Wewnętrzna strona klapy wyposażona jest w trzy kieszenie wykonane z siatki, zamykane na suwaki na drobny sprzęt medyczny oraz
jedną dużą kieszeń służącą do transportu np. płaskich opatrunków Water Jel czy szyn typu Sam Splint.

Spiralny zamek główny jest przykryty plisą dodatkowo zabezpieczającą wnętrze plecaka przed działaniem czynników atmosferycznych
w postaci kurzu, piasku czy deszczu.

System nośny plecaka składa się z komfortowych szelek pokrytych siatką dystansową, która umieszczona jest również na plecach dla
zapewnienia komfortu podczas noszenia plecaka.

Wymiary plecaka: 46 x 28 x 10 cm.
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Orientacyjna pojemność: około 20 litrów.

Wyposażenie plecaka:

Opaska dziana (bandaż) 10cm - 5szt.
Opaska dziana (bandaż) 5cm - 5szt.
Opatrunek indywidualny typu W - 2szt.
Kompresy jałowe 5x5cm(po 3 szt.) - 5szt.
Kompresy jałowe 9x9cm (po 3 szt.) - 5szt.
Gaza opatrunkowa jałowa 1m - 2szt.
Gaza opatrunkowa jałowa 0,5m - 2szt.
Chusta trójkątna włókninowa - 2szt.
Opaska elastyczna 12cm - 2szt.
Opaska elastyczna 8cm - 2szt.
Bandaż elastyczny siatkowy Codofix nr. 2,3,6 - po 1szt.
Przylepiec bez opatrunku 2,5cmx5m - 1szt.
Folia NRC - 2szt.
Nożyczki ratownicze - 1 szt.
Szyna typu Sam Splint 50x11cm - 2 szt.
Szyna typu Sam Splint 91x11cm - 2 szt.
5 par rękawiczek nitrylowych
Maseczka do sztucznego oddychania z ustnikiem i zastawką

Sugerujemy dodatkowy zakup następującego wyposażenia:

Opatrunki hydrożelowe na oparzenia
Żel na oparzenia
Aparat do płukania oka
Rurki ustno-gardłowe

Do produkcji plecaka wykorzystane zostały wyłącznie najlepsze materiały:

Materiał: Oryginalna CORDURA 1100dtex firmy Invista DuPont
Zamki: YKK
Klamry i elementy plastikowe: ITW NEXUS
Rzepy: Alfatex
Taśmy: poliamidowe Pasamon
Nici: AMANN
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