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OPIS PRODUKTU:
Torba na zestaw segregacyjny TRIAGE została wykonana z materiału Cordura 1000®, powleczonego teflonem i hypalonem. Torbę można nosić zarówno na ramieniu, jak i przypiętą do pasa.
Otwierając torbę za pomocą zamków błyskawicznych wszytych
po bokach torby, specjalne zabezpieczenie umożliwia jej rozchylenie pod kątem 45°, co eliminuje ryzyko wysunięcia wyposażenia. Wnętrze torby zostało dopasowane do planowanego
wyposażenia: przewidziano miejsce na 50 opasek samozatrzaskowych, 50 kart segregacyjnych wraz z etui z gumką, 3 sztuki
przyborów do pisania oraz zwinięty pasek na ramię. Zewnętrzna
część torby posiada dwie niezależne, oddzielne kieszenie na latarkę oraz na nożyczki i rękawiczki. Na jednej z kieszeni wszyto
przezroczystą przesłonkę na identyfikator. Na torbie umieszczono odblaskowy napis TRIAGE oraz żółtą taśmę odblaskową. Pomiędzy tymi elementami wszyta została przezroczysta kieszeń
na pałeczkę chemiczną. W razie potrzeby torbę można natychmiast zamknąć, bez konieczności zasuwania zamków błyskawicznych.

PRZEWIDZIANE WYPOSAŻENIE TORBY:
• 50 kart segregacyjnych wraz z plastikowym etui z gumką.
Wzór karty jest zgodny z projektem zmiany rozporządzenia
Ministra MSWiA w sprawie zasad organizacji KSRG, oraz
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.V.2004 w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby
obronne państwa (Dz. U. Nr 143, poz 1515).
• 10 opasek samozatrzaskowych czerwonych
• 10 opasek samozatrzaskowych żółtych
• 20 opasek samozatrzaskowych zielonych
• 10 opasek samozatrzaskowych czarnobiałych
• długopis do pisania w każdych warunkach
• nożyczki ratownicze
• 5 par rękawiczek ratowniczych nitrylowych
• pałeczka chemiczna żółta 12 h.
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• latarka ręczno-czołowa z kpl. baterii

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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