OPIS PRODUKTU:
Zaletą kosza Traverse Advantage jest jednolicie płaska powierzchnia, maksymalnie zwiększająca komfort pacjenta, jak
również eliminująca ryzyko zaczepienia dnem kosza podczas
transportu po nierównym podłożu.
Advantage zbudowany jest ze stalowej ramy o nośności 1100 kg.
Wyjątkowo wytrzymałe, plastikowe wypełnienie polietylenowe
zostało przymocowane do głównej, górnej ramy stelażu. Druga
rama wewnętrzna, do której zamocowane zostały pasy zabezpieczające pacjenta podczas transportu, umożliwia niemal nieskończone pozycjonowanie pasów względem poszkodowanego.
Pasy zakończone są zapięciami typu przepinkowego.
Dla zwiększenia komfortu transportowanego, na całej długości
kosza znajduje się miękki podkład, wykonany z tworzywa sztucznego, nie wchłaniającego płynów. W razie konieczności, podkład
może być odczepiony od konstrukcji bazowej i wymieniony.
W ramę kosza zostały wbudowane specjalne mocowania StratLoad™ przeznaczone do wpinania karabinków mocujących
zawiesia do transportu pionowego – zaczepy te niwelują ryzyko uszkodzeń karabinków w czasie transportu poprzez obijanie
się o ściany lub krawędzie. W przeciwieństwie do innych koszy
tego typu, takie rozwiązanie utrzymuje karabinki w bezpiecznym
obszarze wewnątrz obrysu zewnętrznego kosza, bez ryzyka ich
uszkodzenia.
Opcjonalnie kosz może zostać doposażone w podwozie na kole,
zawiesia i plastikową osłonę na głowę.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:
• Jednolita, płaska powierzchnia zewnętrzna
• Jednoczęściowa, trwała obudowa
• Duża wytrzymałość i nośność
• Wysoki komfort poszkodowanego
• Regularny kształt z niewielkim zwężeniem od strony nóg
pacjenta

PARAMETRY TECHNICZNE:
• Długość: 215,9 cm
• Szerokość: 59,7 cm
• Wysokość: 19 cm
• Waga: 13 kg

ADVANTAGE: 0613WER.01

• Obciążenie maksymalne: 1100 kg

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny
i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy
Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.
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