OPIS PRODUKTU:

LR: 0313WER.02

Plecak LR przeznaczony jest dla służb medyczno-ratowniczych
do przechowywania i transportu sprzętu medycznego i ratowniczego oraz zestawu podstawowych leków wykorzystywanych
w stanach zagrożenia życia. Wykonany jest z wytrzymałego na
ścieranie i rozrywanie materiału Cordura®, idealnie sprawdza się
w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych. Jego konstrukcja umożliwia rodzajowe rozmieszczenie sprzętu. Plecak
składa się z dwóch komór wewnętrznych, torebek różnej wielkości, niezależnych sześciu kieszeni zewnętrznych oraz dwóch
ampulariów (duże na 80 i małe na 9 ampułek). Wszystkie torebki posiadają wierzchnią ściankę wykonaną z przezroczystego
tworzywa, co pozwala na szybkie i precyzyjne zdefiniowanie ich
zawartości, dodatkowo na każdej z nich umieszczono specjalne
okienko na kartkę z opisem. Torebki utrzymywane są wewnątrz
plecaka taśmami z rzepem, co pozwala na ich łatwe i szybkie wyjęcie oraz skonfigurowanie zabudowy plecaka zgodnie z potrzebami danej ekipy ratowniczej. System uchwytów transportowych
pozwala na wybranie najdogodniejszego sposobu przenoszenia
LR w zależności od warunków prowadzonej akcji ratowniczej. Do
szczytu plecaka oraz ścianki bocznej przymocowane są ergonomiczne rączki wykończone gumowym pokryciem przeznaczone
do przenoszenia plecaka w ręku w pozycji pionowej lub poziomej. Do tylnej ścianki przymocowano szelki do przenoszenia LR
na plecach. Plecak jest dostępny w kolorach: czerwonym i ciemnozielonym.

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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