WOW
Manta de transporte de feridos 10 pegas e apoio para os pés

A manta de transporte de feridos WOW, é um dispositivo destinado a recuperação e ao transporte, desde o local da
intervenção até a maca, dos pacientes sem traumas espináis.
Características específicas
Construído com materiais à prova de fogo
Limpeza fácil graças à utilização de tecido não-absorvente
Costuras en nylon reforçadas para garantir alta resistência
e durabilidade
A largura da fita das alças garante a segurança
No lado interior, há pegas dedicadas ao paciente que,
além de torna-lo mais colaborativo, aumentar a sua
segurança.
A conformação especial proporciona um grande apoio
lateral na movimentação do paciente
Apoio para os pés ajustável em 2 posições para aumentar
a contenção longitudinal
As alças de ombro ajustáveis fornecidas, asseguram uma
melhor distribuição da carga para os operadores
Os suportes de alumínio são removíveis através de furos
dedicados e podem ser dobrados em três partes. Quando
inseridos, aumentam a rigidez da manta e permitem
distribuir a carga sobre uma maior superfície e limitar as
flexões.
O paciente pode ser transportado também sentado
Espaço de armazenamento reduzido

Em conformidade com
UNI EN 1865-1

Especificações
Comprimento com apoio para os
pés estendido
Comprimento com apoio para os
pés dobrado
Largura parte superior
Largura parte inferior
(1)
Espaço para armazenamento
Estorvo de um suporte dobrado
N° pegas
Largura fitas
Comprimento pegas superiores
Comprimentos pegas inferiores
Comprimentos suportes
Capacidade
Materiáis
Peso com suportes
Número ajustes dos cintos

2560 ± 10 mm
1850 ± 10 mm
960 ± 5 mm
700 ± 5 mm
500x600x150 mm
75x450x30 ± 5 mm
10
50 mm
160 mm
260 mm
1210 ± 10 mm
150 kg
Nylon, PVC, Al
4,7 ± 0,2 kg
6

1

) A medida diz respeito a manta enrolada. E 'puramente indicativo, uma vez que o dispositivo pode ser
dobrado ou enrolado em numerosas maneiras.
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