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Kamizelka ortopedyczna KED
Oryginalna kamizelka ortopedyczna Kendrick’a umożliwia stabilizację całego 
odcinka kręgosłupa lub może być wykorzystana jako stabilizacja biodrowa. 
Posiada wbudowane pasy brzuszne / piersiowe i biodrowe oraz 3 uchwyty 
do przenoszenia poszkodowanego. KED wyposa-
żona jest w 2 paski do stabilizacji głowy wraz 
z poduszkami do wypełnienia krzywizn 
anatomicznych. Kamizelka została prze-
znaczona do ewakuacji pacjentów 
z ciasnych przestrzeni, natomiast 
nie jest dedykowana do ewa-
kuacji wysokościowej.

Materac podciśnieniowy
Przeznaczony do zabezpieczenia 
całego ciała w długotrwałym trans-
porcie osób z podejrzeniem urazu 
kręgosłupa, urazów miednicy i urazów 
wielonarządowych. Materac posiada 
dodatkową podłogę, chroniącą materiał 
właściwy przed przetarciem oraz 8 uchwytów 
transportowych umieszczono na obrysie ma-
teraca, wbudowane 3 pasy pacjenta. Oferowany 
z pompką, zestawem naprawczym 
i torbą transportową.
Dane techniczne:
• Długość: 210 cm
• Szerokość: 90 cm

unieruchomienia
Pas do stabilizacji miednicy T-POD®

Pasy stabilizujące stosuje się w postępowaniach z urazami miednicy i tamowaniu potencjalnych 
krwotoków w jej obrębie. Pas T-POD to jedyny uniwersalny pas, przeznaczony dla pacjentów 
w każdej kategorii wagowej – od pacjentów pediatrycznych do bariatrycznych. Specjalny system 
bloczków umożliwia ściągnięcie pasa i ustabilizowanie miednicy jedną ręką, przy minimalnej sile 
naciągu. System bloczków ściągnie obwód pasa w sposób równomierny i co najważniejsze – 
obustronnie zrównoważony, bez efektu rotacji. W postępowaniu ratowniczym z urazami miednicy 
nie istnieje inny sposób stabilizacji i powstrzymania krwawienia niż pas miednicowy. T-POD jest 
w 100% przenikliwy dla promieni X i może być wykorzystywany w środowisku MRI. 
Dane techniczne:
• Długość: 144 cm
• Szerokość: 20 cm

Przed założeniem T-POD. Po założeniu T-POD. 

Kamizelka ortopedyczna XT-M
Krótka szyna ewakuacyjna typu KED, wykonana 
z włókna węglowego. Umożliwia ewakuację i stabi-
lizację w sposób zbliżony do kamizelek KED, przy 
znacznie zwiększonej wytrzymałości, łatwiejszym 
podkładaniu i obniżonej wadze. W 100% przenikli-
wa dla promieni X. Waga 1,8 kg. 
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Szyny Kramera
Najbardziej rozpo-
wszechnione szyny do 
stabilizacji kończyn. Dra-
binka z drutu aluminio-
wego w powleczeniach 
z materiału łatwozmy-
walnego z pianką zmięk-
czającą. Szyny Kramera 
dostępne są w zestawach 
po 14 sztuk w różnych 
rozmiarach wraz z torbą 
transportową. 

Szyny unieruchamiające Fast Set 3
Jedyne szyny na rynku, które łączą w sobie funkcje elastycznych unieruchomień i sztywność gipsu. 
Wykonane z włókien szklanych i poliestru, umożliwiają dowolne formowanie na kończynie z za-
chowaniem pełnej elastyczności. Po kontakcie z niewielką ilością wody, twardnieją w ciągu 3 minut 
uzyskując absolutną sztywność i ochronę kończyny. 
W pełni przenikliwe dla promieni X, nie wymagają żadnych środków ochronnych, bezpieczne dla 
skóry – obustronnie pokryte tkaniną zmiękczającą. Najdoskonalsza forma unieruchomienia dostępna 
obecnie na rynku. 

Szyny podciśnieniowe
Zestaw 3 szyn podciśnieniowych różnej długości, do stabilizacji w obrębie dłoni, ręki 
i nogi. Oferowane z pompką, zestawem naprawczym i torbą transportową. Szyny 
dostępne są w kolorach: szarym, zielonym i pomarańczowym. Zapinane na rzepy. 
Dane techniczne:
• Szyna krótka: 55 cm
• Szyna średnia: 75 cm
• Szyna długa: 110 cm

Szyny do unieruchamiania kończyn Redi Universal Splint
Klasyczne szyny stabilizacyjne, wykonane z folii aluminiowej, powleczone pianką poliuretanową. 
Redi Universal Splint są elastyczne, zwijane i uzyskują sztywność po wygięciu wzdłużnym. 
Dostępne w rozmiarach 91 x 11 cm oraz 78 x 7,6 cm. 
Pakowane indywidualnie.

Model: Rozmiar [cm]:

1211536 12,7 x 75

1211504 10 x 75

1211502 10 x 36

1211500 7,6 x 36
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unieruchomienia
Szyna wyciągowa CT-6

Teleskopowa, jednokończynowa szyna wyciągowa, 
wykonana z włókien węglowych z bloczkowym syste-
mem naciągowym 4:1, wyposażonym w automatycz-
ny hamulec. Umożliwia dostosowanie długości szyny 
do długości kończyny dolnej w pełnym przedziale 
wiekowym / wzrostowym poszkodowanych. Pasy 
opinające szynę wokół nogi są na stałe przymocowane 
do szyny z zachowaniem możliwości ich przesuwania 
góra-dół. Całość składana do niewielkich rozmia-
rów. Szyna wyciągowa CT-6 jest podstawowym 
wyposażeniem przenośnych 
zestawów medycznych.
Dane technicznie:
• Waga: 500 g.
• Wymiary spako-

wanej szyny: 27 x 8 
x 8 cm

Szyna wyciągowa S-2444
Stelażowa, jednokończynowa szyna wycią-
gowa z systemem naciągowym wyposażo-
nym w automatyczny hamulec o minimal-
nym skoku. Mocowana czterema pasami 
wokół nogi oraz podpórką pod guz kulszo-
wy. Posiada regulację długości, pakowana 
w torbę transportową.

Szyna wyciągowa REEL SPLINT
Reel Splint jest najbardziej uniwersalną szyną kończynową. Umożliwia 
unieruchomienie kończyny w zastanej pozycji pod dowolnym kątem. Każdy 
z elementów szyny posiada niezależną regulację długości. System zawiasów 
umożliwia boczne zgięcie szyny w zakresie 0 – 140 ° oraz przednio-tylne 
w zakresie do 275 °. Trzy poprzeczne uchwyty pozwalają na manewro-
wanie szyną i kończyną bez dotykania chorej nogi z zachowaniem pełnej 
stabilizacji. Dostępny jest także wyciąg z hamulcem skokowym, który 
jest wpinany w część dalszą szyny. 
Dane techniczne:
• Długość: regulowana w zakresie 100 – 130 cm
• Szerokość: 27 cm
• Waga: 4,1 kg

Kołnierz ortopedyczny Ambu® 
Perfit ACE – military
Kołnierz posiada 16 stopni regulacji w podparciu 
żuchwy. Duży otwór na wysokości krtani ułatwia 
badanie tętna. Dostarczany w formie zupełnie płaskiej, 
do przygotowania przed założeniem poszkodowa-

nemu. W pełni 
przenikliwy dla 
promieni X oraz 
kompatybilny 
z MRI.

Kołnierz ortopedyczny Ferno 
WIZLOC military 449-M
Jedyny kołnierz ortopedyczny, posiadający po-
dwójną regulację: 3-stopniową podparcia potylicy 
i płynną podparcia żuchwy. W pełni przenikliwy 

dla promieni 
X oraz kompa-
tybilny z MRI.

Kołnierz ortopedyczny AEROresc®

Jedyny na rynku kołnierz ortopedyczny wykonany 
w 100% z transparentnych tworzyw, umożliwia 
stałą obserwację odcinka szyjnego pod kątem 
obrażeń, krwawień czy wypełnienia żył szyjnych. 
Najważniejsze cechy kołnierza AEROresc:
• Pełna regulacja podparcia żuchwy 
• Dwa duże otwory w części potylicznej i tcha-

wicznej, umożliwiające wygodne badanie 
• Zapięcie taśmą typu rzep 
• Przeźroczysty.


