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Torba Medic Bag Slim - bez szelek - TRM-18
 

Cena: 416,60 pln

Opis słownikowy

Producent Marbo - Starachowice

Opis produktu
 

Zamówienie na ten produkt realizowane jest wyłącznie z formą płatności "przedpłaty na konto".

 

Torba Medic Bag Slim - bez szelek

Dane techniczne:

- waga: 1,9kg
- pojemność 39 L
- suwaki 10mm
- materiał: Rip Stop

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Właściwości / zastosowanie:

Wykonana zgodnie z zaleceniami koordynatora PSP ds. ratownictwa medycznego.

Komora główna posiada trzy regulowane przegrody. W komorze głównej torby umieszczono uchwyty na butlę tlenową. W kieszeni
górnej zostało specjalnie zaprojektowane miejsce na pakiet opatrunków. W kieszeniach bocznych miejsce na drobny sprzęt oraz
specjalny uchwyt z miejscem na kołnierz ortopedyczny dwuczęściowy.

Torba wyposażona jest w uchwyty do trzymania w dłoni, na ramieniu oraz szelki do noszenia na plecach.

Oznakowana krzyżem św. Andrzeja oraz taśmą odblaskową.

Aby dodatkowo zabezpieczyć rzeczy wewnątrz, torba jest dookoła opiankowana bardzo grubą pianką.

 

Wymiary: 52x25x30cm

Do apteczki proponujemy zakup wyposażenia według normy:

- DIN 13157
- DIN 13164

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
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