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Zestaw do ewakuacji ZDER

Zintegrowany pas FASTRAP™

Zestaw składa się z 4 metrowej taśmy o szerokości 2 cm z licznymi
punktami do zaczepienia karabinków oraz 2 karabinkami aluminiowymi.
Całość spakowana w torbę transportową. Zestaw służy do podczepienia taśmy do osoby leżącej / poszkodowanej z jednej strony i do
jednego lub dwóch ratowników z drugiej. Dzięki temu rozwiązaniu,
ratownicy mogą wyciągnąć poszkodowanego do bezpiecznego miejsca,
mając cały czas wolne ręce. Opakowanie zewnętrzne posiada system
montażowy MOLLE.

Taśma ratownicza zestawu ZDER
(4 m) wyposażona w karabinki.

Jednoczęściowa uprząż przeznaczona do desek ortopedycznych i noszy
podbierających. 10-punktowy pas posiada pełną
regulację długości i zapewnia możliwość
szybkiego zabezpieczenia poszkodowanego. Końcówki pasów
z zaczepami typu rzep.

System montażowy MOLLE.

Deska ortopedyczna NAJO

Unieruchomienie głowy.

Pasy do noszy /
desek ortopedycznych TPR

Klasyczna deska ortopedyczna o szerokości 41 cm i długości 183 cm.
Uchwyty nośne rozłożone na obwodzie deski. Kompatybilna
z unieruchomieniami głowy typu klockowego i pasami
zakończonymi karabinkami.
Specyfikacja:
• Wymiary: 41 / 183 cm
• Kolor: zielony
• Wytrzymałość: 204 kg
• Waga: 6,6 kg

Jeśli nie jest Ci obcy problem gubienia pasów i pękających klamer,
to pasy TPR są idealnym rozwiązaniem. Klamry są wykonane z płaskich profili z aluminium lotniczego przekładanych
przez siebie, zapewniając niski profil i pewność zapięcia. Pętle na zakończeniach
pozwalają na dopięcie tych pasów
do każdego typu noszy lub
deski.

Deska z kompletnym wyposażeniem.
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Deska ortopedyczna Mantis

Deska ortopedyczna Ferno

Deska Mantis firmy Ferno Military Systems to unikalna konstrukcja dedykowana
do trudnych warunków wojskowych. Łamana na 3 części umożliwia łatwiejszy
transport i składowanie. Wykonana z aluminium, dzięki czemu nie jest podatna
na złamania, pęknięcia czy zwiększoną elastyczność pod wpływem temperatur
otoczenia lub zwiększoną łamliwość pod wpływem niskich temperatur.
Specyfikacja:
• Wymiary po rozłożeniu: 1829 / 406 mm
• Wymiary po złożeniu: 635 / 406 mm
• Kolor: ciemno zielony, matowy
• Wytrzymałość: 227 kg
• Waga: 5,8 kg

Deska Ferno to jedna z nielicznych na rynku desek o szerokości 46 cm. Ścięty koniec od strony nóg umożliwia wykonanie
technik ewakuacji z pojazdów. Pasy karabinkowe mocowane
do trzpieni poliwęglanowych. Kompatybilna z unieruchomieniami głowy typu klockowego.
Specyfikacja:
• Wymiary: 46 / 183 cm
• Kolor: pomarańczowy
• Wytrzymałość: 159 kg
• Waga: 6,4 kg

Najwyższy poziom
transportu i trwałości.

Unieruchomienie głowy
typu klockowego.

Wytrzymała aluminiowa
konstrukcja deski Mantis,
odporna na odkształcenia.
Deska Mantis po złożeniu.

Deska uzbrojona
w komplet wyposażenia:
unieruchomienie głowy
i pasy zabezpieczające.
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Rozkładana w kilka sekund.

Neil Robertson
To jeden z najstarszych i w swej konstrukcji niemal nie zmienionych od lat
systemów ewakuacyjnych w historii współczesnego ratownictwa. Nosze
te wykorzystywane są przede wszystkim w ratownictwie okrętowym,
gdzie zachodzi konieczność ewakuacji z pokonaniem różnicy poziomów,
ale także w górnictwie czy przemyśle. Brak elementów metalowych w noszach pozwala na ich zastosowanie w warunkach zagrożenia wybuchem.
Nosze Neil Robertson są doskonałym unieruchomieniem i bezpiecznym
środkiem transportu.
Specyfikacja:
• Wymiary (dł. x szer.): 150 x 100 cm
• Wytrzymałość: 136 kg
• Waga: 10 kg

Składane
do małych
gabarytów.

Isola Heli Lift
Marine Thermosoft®
Jedno z najbardziej unikalnych rozwiązań przeznaczonych do ewakuacji z użyciem
śmigłowca, zarówno z lądu, jak i z wody w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Materiał bazowy to laminat z polietylenem z pianką polimerową. Wbudowany
system zawiesi umożliwia transport w pionie i poziomie. Zintegrowany system
pływaków i obciążników utrzymuje poszkodowanego na wodzie zawsze w pozycji
ukośnej głową nad wodą. Wpięty śpiwór i czapka zapewniają komfort termiczny
pacjentowi. Przechowywane w formie rulonu.
Specyfikacja:
• Wymiary po rozłożeniu: 2150 / 850 mm
• Wymiary po złożeniu: 1200 / 420 mm
• Waga ze śpiworem: 8 kg
• Waga ze śpiworem, pływakiem i obciążnikiem: 15 kg
• Wyporność: do 130 kg masy ciała
• Obciążenie testowe: 2100 kg
• Obciążenie dopuszczalne: 300 kg
(1/7 obciążenia testowego)

Konstrukcja noszy
umożliwia transport
w pozycji pionowej
i poziomej.

Zapewnia
komfort
termiczny.
Do transportu ręcznego i za
pomocą urządzeń podnoszących.
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transport poszkodowanego
Paraguard Excell

Kosz TITAN

Nosze plecakowe Paraguard to unikalny system transportowy dostosowany
do użycia w trudnym terenie. Możliwość rozdzielenia noszy na dwie niezależne połówki zapewnia wygodę przenoszenia noszy z rozłożeniem ich wagi
na kilka osób. System pasów noszowych lub rączki dolne i barkowe ułatwiają
dłuższy transport w trudnym warunkach terenowych. System zawiesi umożliwia ewakuację pod śmigłowcem lub z wykorzystaniem technik linowych.
Specyfikacja:
• Długość: 1820 mm
• Szerokość: 250 mm
• Waga: 11,5 kg
• Obciążenie max: 139 kg
• Wytrzymałość zawiesi: 227 kg

Kosze ratownicze serii TITAN to jedna z najbardziej trwałych
i wytrzymałych konstrukcji na świecie. Wykonane są ze stali
nierdzewnej lub z tytanu, dzięki czemu możliwe było ograniczenie o połowę wagi kosza w stosunku do wersji stalowej. Każdy
kosz posiada unikalny system mocowania zawiesi
StratLoad™, utrzymujący karabinki wewnątrz
obrysu kosza i chroniąc je przed uderzeniami o ściany w trakcie transportu. Kosze są
wyłożone plastikową siatką Durathenową
oraz posiadają plastikowe podparcie pod
plecy dla poszkodowanego. Występują
w wersjach jednoczęściowych regularnych, jednoczęściowych zwężanych, dwuczęściowych regularnych
i dwuczęściowych zwężanych.
Kosze zwężane dostępne są także
w wersjach z tytanu. Obciążenie
maksymalne tych koszy wynosi
1100 kg (11 kN).

Kosz regularny
w wersji
dwuczęściowej.

Nowoczesne nosze
plecakowe zapewniające
unieruchomienie głowy,
torsu i nóg.
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Elementy
łączące dwie
części kosza.

Punkty mocowania
zawiesi do transportu
śmigłowcem.

Modele
Model

Kształt

Materiał

Wymiary szer. / dł. / głęb. /
długość połówki kosza (cm)

Waga (kg)

11-0100

Jednoczęściowy, zwężany

Stal

58 / 211 / 18

11-0101

Jednoczęściowy, regularny

Stal

58 / 211 / 18

14

11-0103

Dwuczęściowy, regularny

Stal

58 / 211 / 18

16,3

11-0104

Dwuczęściowy, zwężany

Stal

58 / 211 / 18

16,3

11-0118 SL

Jednoczęściowy, zwężany

Tytan

58 / 211 / 18,41

7,4

11-0119 SL

Dwuczęściowy, zwężany

Tytan

58 / 211 / 18,41 / 115,6

7,6

Akcesoria do koszy TITAN
Model

14

Kosz zwężany
w wersji
dwuczęściowej,
rozłożony.

Produkt / Opis

11-0124

Kołnierz pływający

15-0108

Zawiesia zakończone stalowymi zaczepami do karabinków

15-0109

Zawiesia zakończone pętlami do karabinków

15-0117

Uchwyt do kroplówki mocowany na ramie kosza

15-0130

Pokrowiec na zwłoki nakładany na kosz

EB700YP

Poduszka pod głowę dla poszkodowanego dopinana do ramy kosza

15-0140

Rączki przedłużające ułatwiające transport w rękach

15-0145

Uprząż barkowa do podpięcia noszy, mocowana do rączek przedłużających

11-0110

Koło transportowe (podwozie)

11-2220

Rączki do podwozia (jedne na stronę)

740000

Poliwęglanowa osłona głowy dla pacjenta (bez mocowania do ramy)

740016

Mocowanie osłony głowy do ramy kosza

Osłona głowy.

Podwozie transportowe.

Kosz zwężany
w wersji
jednoczęściowej.

Zawiesia.
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Kosz GAZELLE
Kosze ratownicze serii Gazelle to lżejsza alternatywa do koszy TITAN. Wykonane z elementów stalowych i poliwęglanowych, doskonale sprawdzają się
w ratownictwie przemysłowym, ciasnych i ograniczonych przestrzeniach oraz
jako środek do podbierania zwłok z akwenów wodnych. Wyłożone tą samą
siatką Durathenową, co seria TITAN. Obciążenie maksymalne wynosi 400 kg
(4 kN).
Model
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Kształt

Materiał

Wymiary szer / dł
(cm)

Waga (kg)

11-0105

Jednoczęściowy, regularny

Stal

62 / 211

13

11-0106

Jednoczęściowy, zwężany

Stal

62 / 211

13

11-0107

Jednoczęściowy, wąski, do
ciasnych przestrzeni

Stal

46 / 211

12

SKED

Akcesoria pozostałe:

Jedno z najbardziej uniwersalnych rozwiązań, umożliwiające transport lądowy, wodny,
wysokościowy oraz w ciasnych przestrzeniach. Doskonale sprawdzają się w ewakuacjach
z szybów, statków, jaskiń oraz w przeprawach rzecznych. Nosze bazowe wykonane są
z tworzywa sztucznego, które jest niepodatne na złamania i pęknięcia w nawet najbardziej
skrajnych warunkach. Nie ulegają także przetarciu przy przeciąganiu po trudnym terenie jak
skały czy beton. Poprzez dopięcie różnych zestawów akcesoriów, uzyskujemy system gotowy do natychmiastowego działania w każdych warunkach terenowych.
Model

Opis

Opis

SK-12201

Znacznik SKED-EVAC CCP/HLZ, bok 30 cm

SK-12202

Lusterko sygnalizacyjne 7,6 x 5 cm

OP-282001

Panel sygnalizacyjny, odblaskowy, pomarańczowo-różowy, dwustronny z taśmami do mocowania. Wymiary 178 x 61 cm

SK-1010

Lina antyrotacyjna o średnicy 7 mm, długość 76 m. Posiada bezpiecznik zrywający się przy
naprężeniu 120 – 140 kg. Konieczny element bezpieczeństwa przy ewakuacji śmigłowcowej!

Waga (kg)

SK-200-GR

Zestaw podstawowy SKED (szer 92,5 cm) z akcesoriami

7,73

SK-215C-GR

Zestaw PJ SKED (szer 71 cm) z akcesoriami

6,36

SK-240C

Zestaw Ranger SKED (szer 57 cm) z akcesoriami

5,45

SK-800C

SKED – kompletny system ratowniczy zawierający:
– SK-200-GR (nosze)
– SK-300-GR (kamizelka ortopedyczna)
– SK-600A (nadmuchiwane pływaki boczne i pływak piersiowy)

15,45

Zestaw wodny SKED z akcesoriami

16,36

SK-650-GR

Model

SKED po złożeniu.

Spakowany zestaw wodny.

Nosze SKED.
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System transportowy UT 2000

Nosze TALON II

UT 2000 to innowacyjne rozwiązanie transportowe opracowane specjalnie na potrzeby wojska. UT 2000
jest przeznaczone do działań ratowniczo-poszukiwawczych oraz specjalnych w różnych warunkach terenowych i pogodowych. Modułowa konstrukcja umożliwia rozdzielenie połówek noszy i wykorzystanie
ich jako podstawy do transportu ekwipunku osobistego. W razie konieczności, połówki noszy łączą się ze
sobą, umożliwiając transport poszkodowanego. Obszerna lista akcesoriów obejmuje m.in. podwozie na
jedno lub dwa koła, system transportu śnieżnego dla 1 lub 2 osób, możliwość podczepienia do transportu
wysokościowego, transport wodny.

Nosze drążkowe Talon to jedna z najlepiej rozpoznawalnych konstrukcji w swojej klasie. Dzięki wbudowanym zawiasom nosze składają się do
niewielkich rozmiarów, ułatwiając przenoszenie. Nosze posiadają wysuwane rączki z automatyczną, antypoślizgową blokadą, odporną na chemikalia
i łatwą w dekontaminacji powłokę nośną, 6 punktów mocowania uchwytu na
kroplówkę, 2 pasy pacjenta. W zestawie z uprzężą plecakową.
Dane techniczne:
• Złożone z rączkami schowanymi: 52 x 22 x 24 cm
• Rozłożone z rączkami schowanymi: 198 x 57 x 15 cm
• Rozłożone z wyciągniętymi rączkami: 229 x 57 x 15 cm
• Waga: 7,4 kg
Opcje wyposażenia:
• Oparcie pod plecy mocowane pod kątem 90 / 45°

Przenoszenie
systemu na
plecach.

Zestaw do
transportu
śnieżnego.
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Nosze APE NATO AllEvac™
Model APE został wprowadzony w 2012 roku jako najnowsza
propozycja w zakresie składanych noszy drążkowych. Unikalna
konstrukcja tych noszy umożliwia wymianę każdego elementu noszy,
w tym poszczególnych drążków, wsporników, a także poszycia leża,
dzięki czemu przy drobnych uszkodzeniach nie ma konieczności
wymiany całych noszy. Wykonane z aluminium lotniczego charakteryzują się wysoką wytrzymałością i niską wagą. Rączki noszy
składają się do wewnątrz, przez co uzyskuje się większą
manewrowość, zwłaszcza w ograniczonych przestrzeniach.
W zestawie z uprzężą plecakową. Zgodne ze standardem
STANAG 2040.
Dane techniczne:
• Złożone z rączkami schowanymi:
48,3 x 36,8 x 20,3 cm
• Rozłożone z rączkami schowanymi:
195,6 x 55,9 x 12,7 cm
• Rozłożone z wyciągniętymi rączkami:
231,1 x 55,9 x 12,7 cm
• Waga: 8,3 kg

Nosze / drabina taktyczna
Unikalna konstrukcja łącząca w sobie dwie funkcje: drabinę taktyczną oraz platformę ewakuacyjną (nosze). Wymiary odpowiadają standardowym parametrom noszy NATO STANAG 2040.
W systemie znajduje się dopinana na szybkozłączach podstawa
dla pewniejszego oparcia drabiny. Rączki składają się do wewnątrz ułatwiając załadunek do pojazdów, ale także odchylają się
na zewnątrz do kąta 45 ° ułatwiając przenoszenie. Wykonane
z aluminium lotniczego.
Dane techniczne:
• Długość: 225 cm
• Szerokość: 55 cm
• Długość z rączkami złożonymi: 166 cm
• Waga: 7,6 kg

RATOWNICTWO I EWAKUACJA
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Podstawa pod nosze drążkowe AllEvac™ CLS

Wózek pod nosze drążkowe PSC-M

Prosta i funkcjonalna konstrukcja podpór umożliwia błyskawiczne rozłożenie i przygotowanie do przyjęcia pacjenta. System składania podpór ułatwia ich kompaktowe złożenie do
walizki lub plecaka, uzyskując niewielkie rozmiary transportowe. Szeroka gama akcesoriów
pozwala na uzyskanie funkcji pełnego stołu zabiegowego, ułatwiając pracę przy poszkodowanym. Są to: uchwyt do kroplówki, uchwyt na akcesoria oraz montowana do niego
taca zabiegowa. Istnieje możliwość zamontowania nawet 4 takich zestawów do jednego
kompletu podpór pod nosze. Całość wykonana w technologii lotniczej na szybkozłączach.
Dane techniczne:
• Wysokość: 813 mm
• Szerokość: 648 mm
• Wysokość po złożeniu: 635 mm
• Szerokość po złożeniu: 406 mm
• Waga: 5,4 kg
• Obciążenie max: 227 kg

Kompletny
system
z noszami.
Taca
zabiegowa
i wieszak do
kroplówek.
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Wózek PCS-M łączy w sobie dwie funkcje: transportową, ułatwiającą przenoszenie poszkodowanych na noszach drążkowych NATO STANAG 2040 oraz stołu zabiegowego.
Wózek został wykonany ze stali i aluminium. Duże koła na szerokim rozstawie ułatwiają
poruszanie się w trudnym terenie, a opuszczana rama stabilizuje wózek do pracy ambulatoryjnej. Wózek może być dodatkowo wyposażony w stojak na kroplówkę. Umożliwia
mocowanie noszy o szerokości od 48 do 58 cm.
Dane techniczne:
Po złożeniu zajmuje
• Wymiary po złożeniu: 91 x 58 x 30 cm
niewielką ilość miejsca.
• Wymiary po rozłożeniu: 102 x 73 x 83 cm
• Wymiary kół: 51 x 5 cm
• Waga: 23 kg
• Obciążenie max: 227 kg

Podpora
gotowa do
użycia.

Złożone
podpory
pod nosze.
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Stelaż pod nosze drążkowe
AllEvac™ LCR
Stelaż ten jest na stałe montowany w pojazdach
jako podstawa transportowa pod nosze drążkowe
NATO STANAG 2040. Jego unikalna konstrukcja
pozwala na natychmiastowe podwojenie możliwości transportowych, poprzez uniesienie górnej
części stelażu. W efekcie uzyskuje się dwa miejsca
dla pacjentów leżących, bez konieczności zmiany
zabudowy pojazdu. Nisko profilowa konstrukcja
ułatwia pracę w pojeździe bez poszkodowanych
na noszach, tym samym zwiększając funkcjonalność pojazdu.
Dane techniczne:
• Wysokość max: 53,3 cm
• Wysokość min: 12,7 cm
• Szerokość: 82,9 cm
• Długość: 186 cm
• Waga: 36,7 kg
• Obciążenie max: 159 kg

Transporter AllEvac™ 35-ProXN pod nosze drążkowe
Lekki, wytrzymały transporter na ramie typu „X” wyposażono w adaptery do pracy
z niemal każdym typem noszy drążkowych. Jest to doskonałe rozwiązanie do transportu
wewnątrzszpitalnego w placówkach medycznych szpitali polowych. Z jednej strony gwarantuje komfort i bezpieczeństwo przemieszczania pacjenta, a z drugiej umożliwia stosowanie jednych i tych samych noszy, na których poszkodowany trafił do danej placówki.
Dane techniczne:
• Długość: 2007 mm
• Wysokość min: 330 mm
• Wysokość max: 864 mm
• Szerokość: 610 mm
• Waga: 38,6 kg
• Obciążenie max: 318 kg

Zastosowanie
w szpitalach
polowych
i pojazdach.

Stabilna
konstrukcja
umożliwia
mocowanie noszy
drążkowych
STANAG.
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Mobilny stół operacyjny AllEvac™ AMST
Wielozadaniowa, mobilna platforma chirurgiczna AMST posiada certyfikat dopuszczający do użycia w każdym typie statku powietrznego (AWC). Gwarantuje możliwość przeprowadzenia zaawansowanych zabiegów chirurgicznych z wykorzystaniem
systemów podtrzymujących życie – monitorów, defibrylatorów, pomp, podaży
tlenowej. Wszystkie urządzenia medyczne oraz sprzęt jednorazowy zabiegowy, na
czas transportu są przechowywane w zamykanych przedziałach, do których dostęp
jest realizowany z dwóch stron stołu. System umożliwia zamontowanie potrzebnych
elementów w uchwytach na ramie stołu. Stół ten występuje w wersji stacjonarnej
(z czterema małymi kołami) lub w wersji transportowej, dedykowanej do transportu
w trudnym terenie (niezależne zawieszenie na czterech dużych kołach).
Dane techniczne:
• Długość: 2032 mm
• Wysokość: 762 mm
• Szerokość: 610 mm
• Waga pustego stołu: 138,8 kg
• Dopuszczalna masa pacjenta: 113 kg
• Dopuszczalna masa urządzeń medycznych: 156 kg
Wersja transportowa.
• Maksymalna masa zestawu: 408 kg
• Obciążenie max: 318 kg

TRIMER – składany system
transportu dla dwóch osób do UH60 Black Hawk
System ten pozwala na zwiększenie zakresu działań statku powietrznego, rozszerzając
jego funkcje o transport medyczny. Dedykowane systemy medyczne zajmują dużo miejsca
i predefiniują wykorzystanie danego samolotu / śmigłowca do działań wyłącznie medycznych. Tymczasem TRIMER to składany stelaż, pozwalający na błyskawiczne uzyskanie
dwóch podstaw dla noszy drążkowych NATO STANAG 2040. TRIMER instaluje się
w miejscu 4 siedzeń w tylnej części kabiny UH60, wykorzystując mocowania w podłodze
dla wspomnianych 4 siedzeń. Nie wymaga żadnej ingerencji w konstrukcję śmigłowca.
Dolny stelaż może nadal pełnić funkcje transportowe dla 4 osób. Demontaż całego stelażu
ze śmigłowca zajmuje kilka minut.
Dane techniczne:
• Długość: 1727 mm
• Wysokość: 1346 mm
• Szerokość: 591 mm
• Waga: 120 kg

Możliwość szybkiego
rozłożenia w celu transportu
dwóch poszkodowanych.
Zamykane przestrzenie na urządzenia
medyczne i sprzęt zabiegowy.
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Mobilna komora hiperbaryczna
„SOS HYPERLITE”
Nosze hiperbaryczne „SOSH” to jedyna w swoim rodzaju, mobilna komora hiperbaryczna do zastosowań polowych. Dzięki konstrukcji bazującej na włóknach akrylowych,
poliuretanie, poliestrze i Vectranie™ – ciekłokrystalicznych włóknach polimerowych,
możliwe stało się stworzenie niezwykle wytrzymałej, ale także składanej konstrukcji.
Komora dostarcza 100% tlenu przy maksymalnym ciśnieniu do 2,3 atm. Lista zastosowań dla tlenu hiperbarycznego z roku na rok się wydłuża i obejmuje m.in.: chorobę
dekompresyjną, uraz ciśnieniowy, zator powietrzny, zatrucie tlenkiem węgla, postępowanie w zatruciu substancjami toksycznymi i biologicznymi, medycyną pola walki, ewakuacją aeromedyczna, redukcją zakażeń, zmniejszenie obrzęku czy ograniczenie utraty
płynów. Przygotowanie komory od wyjęcia ze skrzyń transportowych do przyjęcia
pacjenta to zaledwie kilkanaście minut, dzięki czemu może być ona stosowana w najbardziej ekstremalnych warunkach. Dostępne są także zestawy monitorujące pacjenta,
przesyłające dane bezprzewodowo, zapewniając pełen nadzór nad pacjentem.
Dane techniczne:
• Długość: 2245 mm
• Średnica: 595 mm
• Grubość okna: 25,4 mm
• Grubość komory głównej: 1,2 mm
• Waga komory głównej: 50 kg
• Objętość komory głównej: 570 litrów
• Max ciśnienie robocze w komorze: 2,3 atm
• Ciśnienie testowe w komorze na etapie produkcji: 3,45 atm
• Max ciśnienie osiągnięte w próbach produkcyjnych: 13,8 atm
• Wskaźniki: podwójna skala bezwzględna Bourdon’a
• Max wysokość n.p.m. do której można stosować tabele tlenowe: 5500 m n.p.m.
Walizki transportowe – dane techniczne:
• Główna: 68 x 68 x 64 cm, waga: 69 kg (1 szt.)
• Przyrządy kontrolne: 47 x 36 x 18 cm, waga: 12 kg (1 szt.)
• Przyłącza, kable, uprzęże: 47 x 36 x 18 cm, waga: 6 kg (1 szt.)
• Waga całego zestawu: 87 kg

Zestaw gotowy
do użycia.
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SYSTEM MONTAŻOWY FERNO MILITARY SYSTEMS – ALLEVAC
Szyny ścienne Ferno-Track™
Podstawą systemu AllEvac™ są szyny naścienne Ferno-Track. Są to szyny wykonane w technologii lotniczej, posiadające trzy równolegle ułożone prowadnice, w których mocuje się
uchwyty nośne pod sprzęt medyczny. System ten umożliwia dowolne przesuwanie mocowań sprzętowych bez ingerencji w umocowanie szyny do ściany pojazdu bazowego. Ułatwia
także błyskawiczny demontaż mocowań. Każdy pojazd można w dowolnym momencie
adaptować na potrzeby ewakuacji medycznej – musi mieć jedynie wcześniej zamontowane
szyny Ferno-Track. Szyny mogą być montowane poziomo lub pionowo, w zależności od
przewidywanych potrzeb oraz możliwości adaptacyjnych pojazdu.
Dostępne rozmiary standardowe:
• Szyna FT: 20,32 x 76,20 cm
• Szyna FT: 20,32 x 203,20 cm
• Uchwyt ścienny statyczny 10 G: 20,32 x 20,32 cm

Uchwyty pod nosze drążkowe
Universal Litter Arm™
Uchwyty pod nosze są montowane do szyn Ferno-Track w ciągu
kilku sekund – wystarczy wprowadzić mocowanie w prowadnice
szyny Ferno-Track i zwolnić blokadę kotwiczącą bolce. Ramiona
uchwytów można złożyć „na ścianę” w czasie gdy nie są w nich
zamocowane nosze drążkowe, dzięki czemu zyskuje się powierzchnię pod stelaż dla noszy. Ramiona AllEvac Litter Arm
występują w wersji testowanej pod przeciążeniem
10 G i 20 G. System montażowy
pozostaje ten sam dla obu
wersji.

Całość – szyny ścienne,
uchwyty, nosze drążkowe.
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Zintegrowane systemy
montażowe AllEvac IMS

W skład systemów montażowych do szyn Ferno-Track wchodzą liczne uchwyty dopasowane do istniejących produktów i urządzeń medycznych oraz płyty standardowe, do których można mocować dowolne, niezdefiniowane
w grupie, produkty. Wykonane z aluminium lotniczego, zachowują niską wagę i wysokie parametry wytrzymałościowe – wszystkie uchwyty były testowane pod przeciążeniem 10 G we wszystkich kierunkach. Wszystkie uchwyty bazują na systemie szybkiego montażu w prowadnicach szyn Ferno-Track, dzięki czemu każde urządzenie można błyskawicznie zamontować na ścianie dowolnego pojazdu, który będzie wyposażony w szyny Ferno-Track.
Przykładowe uchwyty montażowe:
Uchwyt standaryzowany
Płyta mocująca przeznaczona do dowolnego urządzenia. Może być dostarczona z wyciętymi otworami montażowymi (jak na zdjęciu) lub bez nich,
pozostawiając adaptację pod konkretne urządzenie
użytkownikowi końcowemu.
Modele:
6 x 6” – FA643A310
6 x 6” z otworami montażowymi (jak na zdjęciu) –
FA643A315

Uchwyt standaryzowany X
W zależności od konstrukcji urządzenia medycznego, może być konieczne zastosowanie uchwytów
posiadających mniejszą powierzchnię styczną.
Uchwyt „X” może być także dostarczony z wydrążonymi otworami (jak na zdjęciu) lub bez nich.
Modele:
6 x 6” – FA643A310-X
6 x 6” z otworami montażowymi (jak na zdjęciu) –
FA643A315-X

Uniwersalny Zaczep Sprzętowy
Adapter pomiędzy urządzeniem medycznym, a płytą
montażową, która wchodzi bezpośrednio w szynę
Ferno-Track. Uchwyt jest kompatybilny z niemal każdym urządzeniem. Dwustopniowy zaczep na szybkozłączu umożliwia wypięcie urządzenia medycznego
z uchwytu i dalej uchwytu z szyny Ferno-Track.
Model: UEM – FA829A3100
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Adapter do kardiomonitora Propaq 206

Uchwyt do aparatu USG Sonosite M-Turbo®
Wykorzystuje uchwyt standaryzowany jako bazę, który następnie jest mocowany bezpośrednio do obudowy M-Turbo.
Uchwyt razem z USG może być złożony „na ścianę” na czas
transportu, aby ograniczyć zajmowaną powierzchnię.
Model: SFM – FA829A1700

Montowany bezpośrednio do obudowy kardiomonitora, jest
następnie wpinany do Uniwersalnego Zaczepu Sprzętowego.
Dzięki temu, w jednym Uniwersalnym Zaczepie Sprzętowym
mogą być montowane różne urządzenia medyczne. Błyskawiczny montaż i demontaż.
Model: P206A – FA829A1500

Uchwyt obrotowy do kardiomonitora ProPAQ 206®

Adapter do respiratora Impact® 754/731

System wykorzystuje uchwyt standaryzowany jako bazę, który następnie
jest mocowany bezpośrednio do tylnej ściany kardiomonitora. Uchwyt
umożliwia rotację o 70° w poziomie.
Model: P206SM – FA821A250
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Montowany bezpośrednio do obudowy respiratora firmy Impact, a następnie do Uniwersalnego Zaczepu Sprzętowego.
Model: I754/731A – FA829A1200

Pojedynczy i podwójny
zaczep na kroplówkę I.V.
Oba typy zaczepów są montowane bezpośrednio do
szyny Ferno-Track – zamontowanej zarówno poziomo jak
i pionowo. Wpinane w pojedynczą prowadnicę w szynie
Ferno-Track, montowane i demontowane jedną ręką.
Modele:
SIVBH – FM500A103-IV-1 (uchwyt pojedynczy)
DIVBH – FM500A103-IV-2 (uchwyt podwójny)

Punkt świetlny / lampa STM.

Uchwyt
zintegrowany
z paskiem.

Uchwyt wpinany bezpośrednio w pojedynczą
prowadnicę szyny Ferno-Track.
Model: TL – FM500A104

Uchwyty na płyny infuzyjne.

Pasek mocujący z rzepem,
do worków z płynem I.V.
Mocuje worek bezpośrednio do ściany, zabezpieczając jego niekontrolowane
przesunięcia i wyczepienie z aparatu do toczenia. Montowany bezpośrednio
do pojedynczej prowadnicy
w szynie Ferno Track.
Model: IVBVW – FM500A105

Zintegrowany zaczep na worek z płynem i pasek z rzepem.
Montowany bezpośrednio do pojedynczej prowadnicy w szynie
Ferno-Track.
Model: IVBM – FM500A109

Zaczep na płyny infuzyjne –
montowany w suficie.
Umożliwia zaczep 2 worków / butelek z płynem I.V. w pojedynczej prowadniczy szyny Ferno-Track. Umożliwia złożenie
na czas transportu i błyskawiczne wpięcie / wypięcie z szyny
Ferno-Track.

Zaczep złożony.

Zaczep gotowy
do użycia.
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Klamra na nosze drążkowe
NATO STANAG 2040

Podwójna klamra na nosze
drążkowe NATO STANAG 2040

Uchwyt do noszy NATO STANAG
2040 do monitorów Tempus

Do defibrylatora ZOLL X Series
lub kardiomonitora ZOLL Propaq
MD. Może być mocowana do każdego rodzaju noszy drążkowych,
wykorzystując dedykowaną płytkę montażową, mocowaną do
obudowy monitora oraz klamrę
z adapterem mini Pro V.

Do koncentratora tlenu SEQUAL SAROS.

Klamra na nosze drążkowe wraz z podstawą mocującą
monitor Tempus oraz Tempus Pro.

Zaczep rurowy do defibrylatora ZOLL X Series
lub kardiomonitora ZOLL Propaq MD

Uchwyt pionowy do defibrylatora ZOLL X Series
lub kardiomonitora ZOLL Propaq MD

Uchwyt na rurę mocowany
na stałe śrubami, a zaczep
do monitora posiada szybkozłącze do błyskawicznego
demontażu z uchwytu.
Model: PMDMPM –
FM300A104

Montowany do dowolnej powierzchni płaskiej. Uchwyt umożliwia swobodne pozycjonowanie
monitora. Wbudowany teleskopowy uchwyt na płyn infuzyjny.
Model:
PMDSM – FM500A105

Teleskopowy
wieszak na
płyny infuzyjne.
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Ścienny system montażowy CIV MOLLE
Firma Ferno Military Systems tworzy systemy ścienne pod określony
typ pojazdu. Jest to konstrukcja wykorzystująca elementy szyn
Ferno-Track, umożliwiając obsłudze pojazdu dowolną organizację rozłożenia zaczepów i sprzętu medycznego pod doraźne
potrzeby transportowe.

Wszystkie powyższe rozwiązania montażowe
prezentują gotowe propozycje dla istniejących produktów medycznych. Na życzenie
klienta, Ferno Military Systems może wykonać jednostkowo dowolny uchwyt, zgodny
z systemem Ferno-Track AllEvac i dopasowany do konkretnego urządzenia.
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