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185,00

Torba medyczna izotermiczna   Typ: 7598

Izotermiczna torba medyczna wykonana z materiału 
nylonowego odpornego na zużycie, odpowiednia dla ratowników
medycznych i ekip ratunkowych.
- Ścianki torby z izolacją termiczną umożliwiają przechowywanie

i przenoszenie materiałów medycznych wrażliwych na temperaturę,
np. insuliny.

- Torba ma dwie przestrzenie izotermiczne, dużą główną i mniejszą
w przedniej części.

- Wewnątrz torby wszyte są uchwyty do zabezpieczania butelek lub
przyrządów medycznych i przezroczyste kieszenie na drobne
materiały medyczne.

- Do wieka torby wszyta jest kieszeń z przezroczystym okienkiem
na substancję chłodzącą lub materiały medyczne.

- Kieszeń boczna jest wyposażona w przezroczyste kieszenie
i elastyczne uchwyty na drobne narzędzia i buteleczki.

- Po stronie zewnętrznej wszyta jest przezroczysta kieszeń na kartę
identyfikacyjną.

- Odpowiednia do wszystkich typów oferowanych zestawów
medycznych.

438 x 566 x 216 mm

3,9 kg

366 x 464 x 176 mm

2,8 kg

Typ: 7596

466,00
Typ: 7595

325,00
Typ: 7594

249,00

WALIZKI RATOWNICZE 
I TORBY MEDYCZNE

Walizki ratownicze IP67
Profesjonalne walizki ratownicze są odpowiednie nie tylko dla profesjonalnych ekip
ratunkowych, ale również do standardowego użytku w warunkach ekstremalnych.
- Doskonale hermetyczny i wodoszczelny pojemnik wykonany z grubej żywice

polipropylenowej. Uszczelka neoprenowa w walizce gwarantuje hermetyczne
zamknięcie zawartości, również w przypadku długiego zanurzenia w wodzie.

- Odporna na niski i wysokie temperatury, piasek, kurz, wilgotność i korozję.
- Wzmocnione ożebrowanie walizki gwarantuje ekstremalną odporność na uderzenia

i zniekształcenia.
- Walizka ma mocną rączkę z powierzchnią antypoślizgową. Dwupozycyjne zamknięcia

z masywnymi zawiasami i czopy nylonowe gwarantują idealną stabilność w każdej
sytuacji.

- Walizkę można zamykać na kłódkę (nie jest elementem dostawy).
- Walizka jest wyposażona w zawór ciśnieniowy, który umożliwia szybkie wyrównanie

ciśnienia wewnętrznego w przypadku nagłej zmiany wysokości nad poziomem morza
lub temperatury.

- Walizki nie mają przegród wewnętrznych.

300 x 336 x 148 mm

1,7 kg

Torba medyczna   Typ: 7597

Klasyczna torba medyczna wykonana 
z wodoodpornego materiału nylonowego, odpowiednia dla
ratowników medycznych i ekip ratunkowych.

- Główna przestrzeń torby jest podzielona na 3 działy.
Po stronach bocznych torby znajdują się dwie kieszenie,
a po stronie czołowej jedna duża kieszeń do umieszczenia
akcesoriów i materiałów medycznych.

- Po stronie zewnętrznej wieka jest wszyta przezroczysta
kieszeń dla umieszczenia listy materiałów medycznych lub
karty identyfikacyjnej. Po stronie wewnętrznej wieka
znajduje się kieszeń na dokumentację lub drobne materiały
medyczne i wszyte są gumowe uchwyty na małe narzędzia.

- Wszystkie kieszenie na obwodzie torby są opatrzone
suwakiem.

- Po stronie zewnętrznej dna torby znajdują się plastikowe
nóżki.

- Odpowiednia do wszystkich typów oferowanych zestawów.

192,00

540 x 340 x 240 mm1 kg
540 x 230 x 260 mm1,3 kg

Wyposażenie nie wchodzi 

w skład zestawu
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