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Torba - plecak ratowniczy dla pogotowia 65L - TRM-32
 

Cena: 1 300,00 pln

Opis słownikowy

Producent Marbo - Starachowice

Opis produktu
 

 

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

 

Torba - plecak ratowniczy

Dane techniczne:

- waga: 5kg
- pojemność 65 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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/torba-plecak-ratowniczy-dla-pogotowia-65l-trm-32.html
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Właściwości / zastosowanie:

Torba - plecak ratowniczy 68L przygotowany jest dla służb ratowniczych i zespołów pogotowia ratunkowego. Posiada jedna komorę
główna, w której znajduje się:

- miejsce na butle tlenową;

- 4 saszetki segregacyjne w różnych kolorach: niebieskim, żółtym, zielonymi czerwonym, wykonane z tkaniny wodoodpornej, łatwo
zmywalnej NYLON 210,mocowane na rzep; posiadają wierzch z folii wysoko przezroczystej,umożliwiającej łatwy przegląd zawartości
oraz opiankowane dno dla bezpieczeństwa przedmiotów, zamykane na suwak;

- kieszonki z wysoko przezroczystej folii zamocowane na stałe, zamykane na rzep;

- odpinana na rzep przegroda, tzw. ampularium duże, posiadająca liczne uchwyty z taśmy gumowej,utrzymujące przedmioty o różnych
gabarytach oraz kieszonkę z materiału,po zamknięciu suwakiem tworzy wraz z dnem mniejszą komorę, w której znajduje się
ampularium mniejsze zakryte przezroczystą folią przypinaną na rzep;

- kieszeń na kołnierz ortopedyczny;

 

Torbo-plecak ratowniczy 68l przygotowany jest do przenoszenia w ręku i naplecach. Trzy gumowe rączki pozwalają na jego transport
przez jedną lub kilka osób. Szelki opiankowane i wyłożone tkaniną dystansowa posiadają pas biodrowy i piersiowy. Szelki można
schować w komorze zamykanej na suwak.

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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Na zewnątrz torbo-plecaka znajduje się 5 kieszeni:

- 2 przednie wyposażone w uchwyty z taśmy gumowej i rzepy;
- 1 kieszeń boczna duża ma w środku ruchomą opiankowaną przegrodę;
- 2 małe;

 

Wymiary: 50x26x52cm

Do apteczki proponujemy zakup wyposażenia według normy:

- DIN 13157
- DIN 13164
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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
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