model: VM8021E1X01 wersja S

OPIS PRODUKTU:
Materace są używane do transportu poszkodowanych z urazami
kręgosłupa, złamaniami oraz innymi obrażeniami z miejsca wypadku do szpitala. Jego zadaniem jest unieruchomienie rannego
w celu uniknięcia: przemieszczenia się złamań, pogłębienia się
powstałych urazów, powstania nowych urazów w skutek niewłaściwego transportowania (przenoszenia) pacjenta. Do materaca dołączona jest pompka dwukierunkowa, przy pomocy której
odciągane jest powietrze z materaca, torba do przechowywania
materaca oraz zestaw naprawczy.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PRODUKTU:
• Pokrycie materaca wykonane jest z wysokogatunkowego materiału PCV. Środek materaca wypełniony jest granulatem, który
przy wytworzeniu podciśnienia zbija się tworząc sztywny szkielet
• 8 ergonomicznych rączek (po 4 szt. z każdej dłuższej strony
materaca) do transportu umieszczonych na dolnych krawędziach bocznych
• Materac wyposażony jest w system 4 pasów o szerokości
40 mm z systemem szybkozłączy, służących do zabezpieczenia pacjenta.
• Dodatkowa dopinana podłoga zabezpiecza przed uszkodzeniem powłokę rozpostartego materaca przy kontakcie
z podłożem (zmniejsza ryzyko przebicia powłoki oraz jej
zabrudzenia)
• Skonstruowany z materiałów przenikliwych dla promieni X
• Maksymalne unieruchomienie we wszystkich kierunkach
• Zapobiega dalszemu pogłębianiu się urazów
• Może być użyty w pozycji leżącej oraz siedzącej
• Dopasowuje się do naturalnych krzywizn ciała
• Niska waga w porównaniu z noszami
• Łatwo zmywalny, nie wchłania płynów fizjologicznych.
• W zestawie z materacem torba transportowa w kolorze zielonym, pompka, zestaw naprawczy,

PARAMETRY TECHNICZNE:
• wymiary: 2,1 x 1 m
• waga: 9 kg

RedVac: 0515WER.02

• zakres temperatury pracy: od −20 do 80 °C

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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