OPIS PRODUKTU:
Szyna Reel Splint jest przeznaczona do unieruchamiania kończyn dolnych w sytuacjach ratowniczych. Dostosowuje się kształtem do niemal każdego rodzaju kontuzji i kąta przemieszczenia
kości. Jest ona nieoceniona w przypadku unieruchamiania lub
stabilizacji złamań wielomiejscowych w obrębie jednej kończyny,
np. w czasie wydobywania poszkodowanych z pojazdów, z wykopu ziemnego, studzienki kanalizacyjnej lub innego miejsca,
w którym udzielający pomocy mają ograniczoną ilość miejsca do
działania. Może być stosowana w najbardziej surowych warunkach atmosferycznych i terenowych, włączając w to arktyczne
mrozy oraz warunki poligonowe. Możliwość niezależnej regulacji długości górnej i dolnej połówki oraz łączące je wielokierunkowe zawiasy, pozwalają na dopasowanie kształtu do zastanej
pozycji kontuzjowanej kończyny. Unikatowym rozwiązaniem jest
również możliwość zgięcia szyny zarówno w płaszczyźnie czołowej (o 140°), jak i strzałkowej (o 275°), co pozwala na założenie
szyny zarówno z przodu, jak i z tyłu, bądź nawet boku kończyny.
Poprzeczne elementy stabilizujące ułatwiają transport poszkodowanego, spełniając jednocześnie rolę uchwytów. Szyna Reel
Splint dostępna jest także w wersji z przystawką umożliwiającą przekształcenie szyny w kompletny wyciąg, co umożliwia
jednoczesne unieruchomienie i naciągnięcie kończyny dolnej.
Konstrukcja umożliwia diagnostykę rtg. Szyna pakowana jest
w pokrowiec.

PARAMETRY TECHNICZNE:
(model 8801)
• Długość całkowita regulowana w zakresie 100 – 130 cm
• Szerokość: 27 cm
• Waga: 4,1 kg
(model 9801)
• Długość całkowita regulowana w zakresie 64 – 94 cm
• Szerokość: 27 cm
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• Waga: 3,2 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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