OPIS PRODUKTU:
Kamizelka KED służy do zabezpieczenia poszkodowanych z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Umożliwia bezpieczną ewakuację
i transport osób z rozbitych samochodów oraz trudno dostępnych miejsc, gdzie z powodu ograniczonej przestrzeni nie można
dotrzeć ze standardowymi noszami. Poszkodowany z założoną
kamizelką KED powinien być transportowany w tym unieruchomieniu przez wszystkie kolejne etapy ewakuacji medycznej. KED
został zaprojektowany tak, by dobrze przylegał do ciała (zastosowanie poduszki wypełniającej), zapewniał całkowitą stabilizację kręgosłupa na całej jego długości oraz umożliwiał swobodny
dostęp do klatki piersiowej (monitorowanie, defibrylacja). Kształt
kamizelki uniemożliwia nieprawidłowe jej założenie natomiast
różnokolorowe, wbudowane pasy spinające przyśpieszają jej
założenie. W tylnej części wbudowane są 3 uchwyty ułatwiające
wyciąganie i przenoszenie poszkodowanego. KED jest przenikliwy dla promieni X. Kamizelkę można stosować do unieruchomienia dzieci po wypełnieniu ewentualnego luzu w przedniej części
kamizelki (np. kocem) oraz kobiet w widocznej ciąży po spięciu
wyłącznie 2−ch górnych pasów na klatce piersiowej. Dodatkowo
kamizelka może być zastosowana jako tzw. „biodro-szyna”.

ZESTAW ZAWIERA:
• kamizelkę (kolor ciemnozielony; materiał: wzmacniany winyl
– odporny na przetarcia, smary i substancje ropopochodne
– nie wchłania płynów i brudu; wzmocnienie z drewnianych
listew) z wbudowanymi: – 3 różnokolorowymi, spinającymi
pasami piersiowymi (w kolorze żółtym, zielonym, czerwonym), – 2 pasami biodrowymi (w kolorze czarnym)
• poduszkę wypełniającą anatomiczne krzywizny ciała,
• 2 pasy stabilizujące głowę (nylonowe) dopinane na tzw. rzep,
pokrowiec-torbę transportową w kolorze ciemno-zielonym.

PARAMETRY TECHNICZNE:
• Długość: 84 cm
• Długość w pokrowcu: 86 cm
• Szerokość rozłożona: 81 cm
• Szerokość w pokrowcu: 21 cm
• Grubość rozłożona: 2 cm
• Grubość w pokrowcu: 13 cm
• Waga: 3 kg

KED: 0513WER.02

• Dopuszczalne obciążenie: 227 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.

PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
02-815 Warszawa, ul. Żołny 11
tel. 22 313 09 39, fax 22 313 09 59
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl
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