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Szyna Splint 50x11cm
 

Cena: 21,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny

Producent Paramedyk

Opis produktu
 

Szyna typu Sam Splint 50x11cm

Szyna typu Sam Splint "krótka" 50cmx11cm

Dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych:

Orange/Grey
Tactical Black - wersja militarna w kolorze szarym

Szyny SPLINT to bardzo proste, a jednocześnie uniwersalne unieruchomienie ortopedyczne stosowane przez służby ratownicze na
całym świecie.
Podstawowa zasada działania tej szyny sprowadza się do odpowiedniego wymodelowania jej, a następnie dopasowania do uszkodzonej
kończyny uzyskując jej pełne zabezpieczenie.

Szyna wyprodukowana jest z plastycznej dającej się łatwo wymodelować listwy aluminiowej pokrytej z obu stron pianką poliuretanową.
Konstrukcja ta powoduje, że szyna SPLINT jest lekka, wodoodporna, przenikliwa dla promieni X oraz może być stosowana wielokrotnie.

Może być przechowywana zwinięta lub płasko złożona dzięki czemu zajmuje mało miejsca.
Doskonale uzupełnia podręczne zestawy ratownicze.

Główne zalety

wielokrotnego użytku
niska waga
łatwe do czyszczenia i dezynfekcji
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wodoodporna
można ją zwijać lub dowolnie płasko składać

Materiał:
Pianka: pianka PE polietylenowa
Rdzeń: aluminium

Unieruchomienia ortopedyczne Splint posiadają cienki rdzeń ze stopu aluminium, umieszczony między warstwami tworzywa
piankowego.
Dzięki temu są one wyjątkowo podatne na formowanie, a po utworzeniu zakrzywionego kształtu znacznie zwiekszają swą wytrzymałość
i zapewniają unieruchomienie każdej złamanej lub zranionej kończyny.
Ich warstwowa i elastyczna konstrukcja ułatwia dostosowanie do kształtu ciała, a wyjątkowa miękkość pozwala na przycinanie przy
użyciu zwykłych domowych nożyczek.
Efekt - po wykonaniu odpowiednich zakrzywień zgodnie z instrukcją stosowania można zapewnić skuteczne unieruchomienie niemal
każdej kości ludzkiego ciała.

Splint szybki przewodnik użycia
Jak używać szyn Splint - wideo

 

Parametry

Wersja kolorystyczna Orange/Grey, Tactical Black
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Galeria
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