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Deska Ortopedyczna YJK-F1 GESS

Deska ortopedyczna YJK-F1
jeden z podstawowych rodzajów noszy ratowniczych. Produkt znany jest także pod
innymi nazwami, między innymi jako deska ratownicza, medyczna czy pływająca deska
ratownicza wodna. Jej głównym zadaniem jest zabezpieczenie poszkodowanego na czas
transportu do docelowej placówki medycznej. Zastosowanie deski ortopedycznej YJK-F1
umożliwia prawidłową stabilizację kręgosłupa oraz odcinka szyjnego poszkodowanego. W
tym celu niezbędne jest użycie produktu wraz z stabilizatorem głowy do deski
ortopedycznej, który również znajduje się w ofercie sprzętu ratowniczego Polskiej Marki
GESS. Wiemy, że potrzeby naszych klientów są różne w zależności od rzeczywistego
zapotrzebowania danego zespołu ratowniczego, dlatego umożliwiamy zakup samej deski
ortopedycznej, stabilizatora głowy lub całego kompletu, który znany jest jako deska
ortopedyczna kompletna.
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Najważniejsze cechy ratowniczej deski ortopedycznej YJK-F1
Deska ratownicza YJK-F1 z oferty Polskiej Marki GESS stanowi podstawowy element
wyposażenia zespołów ratowniczych
Wykonana z trwałego i wytrzymałego na uszkodzenia tworzywa, dzięki czemu może być
wykorzystywana nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, zarówno na
lądzie jak i w wodzie – jest to zatem zarówno deska ratownicza wodna, jak i tradycyjna,
medyczna deska transportowa
Łatwa do utrzymania w czystości i do odkażania, nie przepuszcza ani nie pochłania
płynów ustrojowych takich jak krew czy ropa
Deska ortopedyczna przepuszcza promienie X, co umożliwia jej zastosowanie przy
diagnostyce z wykorzystaniem technologii RTG; możliwe jest także wykonanie tomografii
komputerowej oraz rezonansu magnetycznego poszkodowanemu znajdującemu się na
desce
Pasy bezpieczeństwa dołączone do wyposażenia plastikowej, pomarańczowej deski
ortopedycznej YJK-F1 zapewniają bezpieczne utrzymanie pacjenta na desce
Ergonomiczne uchwyty dla ratowników rozmieszczone na cały obwodzie deski
ortopedycznej sprawiają, że może być ona podnoszona i niesiona przez kilku ratowników
jednocześnie
Rekomendujemy stosowanie produktu wraz ze stabilizatorem głowy do deski
ortopedycznej Polskiej Marki GESS – ich połączenie to deska ortopedyczna kompletna
Do czego służy deska ortopedyczna? Zastosowanie produktu
Uniwersalny charakter produktu sprawia, że ratownicza deska ortopedyczna YJK-F1 może
być używana przez zespoły ratownictwa medycznego, górskiego, wodnego oraz zastępy
Straży Pożarnej. Wskazaniem do zastosowania deski ortopedycznej w trakcie niesienia
pomocy poszkodowanym są widoczne obrażenia ciała, utrata przytomności, rany,
złamania kości i przede wszystkim podejrzenie urazu kręgosłupa.

Kiedy i jak używać deski ortopedycznej YJK-F1?
Zastosowanie stabilizacji kręgosłupa przy użyciu deski ortopedycznej ratownicy
rozważają w sytuacji, w której u poszkodowanego doszło do urazu świadczącego o
prawdopodobnym uszkodzeniu kręgosłupa, ośrodkowego układu nerwowego, zaburzona
jest jego czynność ruchowa lub funkcje czuciowe. Deska ortopedyczna powinna być
zastosowana także u tzw. pacjentów niewiarygodnych, których nie można w sposób
jednoznaczny wykluczyć urazu kręgosłupa z powodu stresu, zaburzeń świadomości czy
przez działanie środków odurzających. Deska ortopedyczna może być używana do
przeniesienia poszkodowanego z miejsca zdarzenia na główne nosze transportowe lub
jako docelowy środek transportu. Poszkodowany może być umieszczony na desce
ortopedycznej ręcznie przy wykorzystaniu siły mięśni ratowników lub przy użyciu tzw.
noszy podbierakowych – sprawdź naszą ofertę! YJK-F1 to także doskonała deska
ortopedyczna wodna dla WOPR – jej zastosowanie w środowisku wodnym możliwe jest
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dzięki jej dużej wyporności, umożliwiającej sprawne unoszenie na wodzie osoby dorosłej.
Dzięki temu ratownicy WOPR deskę ratowniczą ortopedyczną mogą wykorzystywać do
ratowania poszkodowanych w wielu sytuacjach, niezależnie od charakteru zbiornika
wodnego.

Parametry techniczne:
Długość: 184 cm
Szerokość: 55 cm
Grubość: 5 cm
Waga: 7,5 kg
Nośność: 159 Kg
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