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Deska ortopedyczna YDC - zestaw z
pasami i stabilizatorem
Cena

1 036,80 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

7 dni

Numer katalogowy

YDC_SB5_KPL

Kod producenta

YDC_SB5_KPL

Opis produktu
Deska ortopedyczna dla dorosłych ( kompletna) , idealna do akcji ratunkowych w wodzie, o wymiarach 184x41x6 cm

Zalety:
Unosi się na powierzchni wody.
Wykonana z tworzywa polietylenowego.
W zestawie znajduje się 4 pasy bezpieczeństwa, stabilizator głowy

Deska ortopedyczna wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami służy do bezpiecznego unieruchomienia i transportowania
pacjentów z podejrzeniem lub urazami kręgosłupa, miednicy lub wielonarządowymi, zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Ten
najwyższej klasy sprzęt spełnia wszystkie niezbędne i wymagane normy i dyrektywy dotyczące produktów medycznych.
Znakomicie sprawdzi się w szpitalach, klinikach, oddziałach ratunkowych, ośrodkach zdrowia i sztabach kryzysowych.
W zestawie z deską znajdują się stabilizator głowy i kręgosłupa szyjnego umożliwiające obserwację uszu
pacjenta, a także cztery różnokolorowe pasy zabezpieczające mocowane obrotowo, z możliwością przepinania
bez poruszenia poszkodowanego.
Sprzęt wykonany jest ze sztucznego tworzywa, łatwego do zmywania i dezynfekcji, dzięki czemu w prosty sposób można
zapewnić higieniczne, a przez to bezpieczne warunki użytkowania i przenoszenia pacjentów. Tworzywo nie wchłania płynów i
wydzielin, jest odporne na pleśń i bakterie. Deska ortopedyczna jest przepuszczalna dla promieni rentgenowskich, dlatego też
nie ma konieczności ściągania z niej poszkodowanego w celu wykonania prześwietlenia i badań radiologicznych.
Nosze ortopedyczne są wyjątkowo lekkie – ważą 7,5 kg, przy jednoczesnej nośności kilkuset kilogramów. Przeznaczone są do
transportu dorosłych pacjentów. Wielkość uchwytów transportowych umożliwia wygodne i bezpieczne przenoszenie
poszkodowanego. Deska ortopedyczna jest bardzo poręczna, łatwa w przechowywaniu oraz w użytkowaniu.
Wymiary żółta:
Rozmiar: 184x41cm
Grubość: 6 cm
Waga: 6.5 kg
Nośność: 181 kg
Wymiary czerwona:
Rozmiar: 185x46
Grubość: 5cm
Waga: 7 kg
Nośność: 227 kg

Zgodność z normami
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Zgodność:
Dyrektywa o produktach medycznych 93/42/EWG
EN 980:2008
EN ISO 14971:2009
EN 1041:2008EN 1865:1999
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