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OPIS PRODUKTU:
WIZ-LOC jest prostym w obsłudze, uniwersalnym, wielorozmiarowym kołnierzem ortopedycznym nowej generacji, przeznaczonym do zabezpieczania poszkodowanych z podejrzeniem urazu
kręgosłupa szyjnego w ramach działań pomocy doraźnej. Regulowana konstrukcja pozwala na założenie tego samego kołnierza
dzieciom (powyżej 3 lat) i osobom dorosłym.
Regulację główną przeprowadza się bezpośrednio na pacjencie,
co gwarantuje szybkie i prawidłowe dobranie optymalnego rozmiaru.
Kołnierz wykonany jest w jasnych intensywnych kolorach, w celu
zwrócenia uwagi ratowników na istniejące podejrzenie urazu
kręgosłupa szyjnego. Główna blokada regulacji jest widoczna
nawet przy minimalnym oświetleniu Dostępna jest także wersja
militarna – matowa w kolorze ciemnozielonym.
WIZ-LOC jest kołnierzem jednoczęściowym wykonanym z tworzywa sztucznego wyścielonego po stronie wewnętrznej pianką
zwiększającą komfort pacjenta. Zapięcie wykonane jest z taśmy
velcro. W przedniej części znajdują się dwa obszerne otwory
umożliwiające kontrolę tętna na tętnicach szyjnych.
WIZ-LOC to kołnierz wielokrotnego użytku (minimum 10-cio krotnego zastosowania).

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PRODUKTU:
• kołnierz uniwersalny, wielorozmiarowy – dla dzieci od około
3 lat i dorosłych
• 3-stopniowa regulacja podparcia potylicy
• płynna regulacja podparcia żuchwy
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• kołnierz wielokrotnego użycia przystosowany do dezynfekcji
lekkimi roztworami, powszechnie stosowanych płynów dezynfekcyjnych przenikliwy dla promieni X, CT, M.R.I

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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