OPIS PRODUKTU:
Deska jest wykonana z wyjątkowo wytrzymałego polimeru węglowego, przenikliwego dla promieniowania X. Millennia ma wbudowane w obrys 16 uchwytów do przenoszenia oraz 10 trzpieni
rozmieszczonych na obwodzie, służących do mocowania pasów
(po 5 na każdej krawędzi deski). Wbudowane w otwory sworznie
umożliwiają zaczepienie uprzęży do wyciągarki. Ścięte zakończenie od strony nóg ułatwia manewrowanie w wąskich przestrzeniach, zaś gładka powierzchnia umożliwia delikatne przesuwanie pacjenta.
Deska dostępna jest w wersji z unieruchomieniem głowy i dwuczęściowymi pasami (model 773-5SCI) o regulowanej długości,
z obrotowymi karabińczykami. Deska oferowana jest w komplecie z trzema lub czterema pasami.
Pasy mają konstrukcję dwuczęściową, regulowaną długość, wyposażone są w metalowe zapięcia. Mocowane są do deski za
pomocą obrotowych, wykonanych z metalu karabińczyków ułatwiających szybkie wpinanie i wypinanie.

PARAMETRY TECHNICZNE:
• Długość 183 cm
• Szerokość 46 cm
• Wysokość 4,8 cm
• Ciężar 6,4 kg
• Obciążenie maks. 159 kg

Uniwersalny system unieruchomienia głowy 445
OPIS PRODUKTU:
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Przystosowany jest do współpracy z niemal każdym rodzajem
desek ortopedycznych. Głowa pacjenta spoczywa na miękkiej
podkładce pomiędzy dwoma klockami, posiadającymi otwory
na wysokości uszu poszkodowanego. Dodatkowo stabilizację
zapewniają paski: czołowy i podbródkowy. Unieruchomienie wykonane jest z materiałów przenikliwych dla promieni X i pokryte
tworzywem wodoodpornym.

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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