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Zestaw 4 szyn Splint w etui
 

Cena: 55,00 pln

Opis słownikowy

Producent WDImed

Opis produktu
 

Zestaw 4 szyn unieruchamiających typu splint w etui.

Rozmiar szyn:
1 sztuka długość 100cm szerokość 11cm.
1 sztuka długość 50cm szerokość 11cm.
2 sztuki  długość 5cm szerokość 11cm .

Radioprzezierne niewidoczne dla RTG szyny służą do unieruchomienia i szynowania złamań, zwichnięć i urazów. Możliwe są również
inne zastosowania, takie jak kołnierze, szyny do unieruchamiania kończyny na czas podłączenia do kroplówki, unieruchomienie głowy,
itp.

Materiał:
Pianka: polietylen (pianka PE)
Rdzeń: aluminium
Etui: Nylon

Kolor: niebieski lub zielony (produkt do wysyłki wybierany losowo spośród aktualnie dostępnych)

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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Szyny stabilizujące typu SAM SPLINT to bardzo proste, a jednocześnie uniwersalne unieruchomienie stosowane przez służby
ratownicze. Podstawowa zasada działania tej szyny sprowadza się do odpowiedniego wymodelowania jej, a następnie dopasowania do
uszkodzonej kończyny uzyskując jej pełne zabezpieczenie.
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