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Torba medyczna Medic Bag Basic
 

Cena: 432,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Wysyłka 3-14 dni

Index TRM-2A

Zastosowanie torby plecaki apteczki etui

Opis produktu
 

Torba medyczna o pojemności 39l, wykonana z wytrzymałego i wodoodpornego materiału poliestrowego 600/600. Wnętrze torby
wykonane z łatwo zmywalnego Nylonu 210D.

Wejście do komory głównej wykonane w kształcie litery „U” zapewnia łatwy dostęp do rzeczy znajdujących się w jej wnętrzu.

Torba posiada komorę główną oraz cztery kieszenie zewnętrzne W komorze głównej znajdują się przegrody umożliwiające łatwą
segregację zawartości torby oraz dopinany na rzep uchwyt do zamocowania butli tlenowej.

Na klapie kieszeń z siatki zamykana na suwak.

Dwie kieszenie boczne, idealne do umieszczenia np. ciśnieniomierza, stetoskopu, pojemnika na zużyte igły itp. W jednej z kieszeni
bocznych znajduje się otwór dzięki niemu w łatwy sposób możemy dostać się do butli tlenowej która znajduje się w komorze głównej. 

Kieszeń górna z przegrodą dopinaną na rzep do wykorzystania na dodatkowe wyposażenie z szybkim dostępem na zewnątrz torby.

W przedniej kieszeni torby znajdują się uchwyty gumowe oraz kieszeń wykonana z przezroczystej folii zamykana na suwak.

Z tyłu torby znajduje się płaska kieszeń w której umieszone zostały szelki do wygodnego noszenia na plecach.

Torba wyposażona jest uchwyty przy suwakach wykonane w jaskrawym kolorze rzucające się w oczy pozwalające na łatwe i szybkie
otwieranie torby.

Pas nośny odpinany, regulowany, z wygodnym antypoślizgowym naramiennikiem.

Uszy z taśmy spinane rączką. Dno torby zabezpieczone gumowymi stopkami. Użyte materiały ochraniają torbę przed wilgocią, brudem i
uszkodzeniami.

Całość torby uzupełniają elementy odblaskowe, które znacząco poprawiają widoczność ratownika w nocy.
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Parametry

Kolor czerwony, granatowy
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