En Plus İlk Yardım Boyunluğu
Ayarlanabilir
Yetişkin & Pediatrik
•Kolay kullanım ve doğru ayarlama
•Otomatik çene çevirme ve iki kilitleme düğmesi
•Sadece 3 adımda en uygun boyutlandırma, kilitleme,
yerleştirme
•Geniş çene desteği
•Nazal kanül tüpü tutma desteği
•Entübasyan açıklığı
•MR ve CT uyumlu

En Plus Yetişkin & Pediatrik İlk Yardım Boyunlukları
 Servikal bölge anatomisine, ilk yardım prensiplerine uygun olarak üretilen En Plus boyunlukları acil ilk
yardım alanlarında kullanılmaktadır.
 Boyunluğun yüksekliği her hastaya uyum için, yetişkin boyu 4 ana kademe (3-4-5-6) olmak üzere toplam
16 değişik ara kademede, pediatrik boyu 3 ana kademe (1-2-3) olmak üzere toplam 12 farklı kademede
kolayca ayarlanabilmektedir.
 En Plus ilk yardım boyunluları boyunda tam stabilizasyonu sağlayacak sertlikte olup, bu sayede boyun
kısmının ekstansiyon, fleksiyon, iç ve dış rotasyon hareketlerini önlemektedir.
 En Plus ilk yardım boyunlukları geniş çene desteğine sahiptir. Geniş çene desteği boyunluk takıldığında
başka bir hamleye gerek kalmadan kendiliğinden açılabilmektedir.
 Boyunluk iç yüzeyinde bulunan Sünger, hasta konforu için yuvarlatılmış klipslerle boyunluğa tutturulmuş
olup,6 mm kalınlığındadır. Boyunluğun sert plastik kısmı ile yumuşak sünger kısmı, hastayı rahatsız
etmemesi ve basıya bağlı tahrişin önlenmesi için yuvarlatılmış klipsler ile birleştirilmiştir.
 En Plus boyunluklar uygulanan hastanın Radyoloji tetkiklerinin tam ve eksiksiz yapılabilmesi için MR
uyumlu malzemeden üretilmiştir.
 En Plus ayarlanabilir ilk yardım boyunlukları CE belgesine sahiptir.

Özellikler
En Plus EN2050 Yetişkin
Ayarlama boyutları
Ayar sayısı
Boyutlar
Ağırlık
Renk
En Plus E2060 Çocuk
Ayarlama boyutları
Ayar sayısı
Boyutlar
Ağırlık
Renk
Ürün

Boyunsuz, Kısa, Normal ve Uzun
16 ayar
555 x 220 x 15 mm (21.9” x 8.6” x 0.6”)
140 g
Beyaz/Açık gri/Açık mavi
Bebek, Çocuk ve Küçük Yetişkin
12 Ayar
447 x 188 x 14 mm (17.6” x 7.4” x 0.6”)
100 g
Sarı/Açık gri
Malzeme

Plastik
Köpük

Polipropilen
Polietilen ( 6mm )

Ambalaj Özellikleri
KatalogNumarası
EN2050
EN2060

Açıklama
Yetişkin ilk yardım boyunluğu,
25/Kutu
Pediatrik ilk yardım boyunluğu,
30/Kutu

En Plus Yetişkin Tip
Boyunluk
Sarı / Şeffaf

En Plus Pediatrik Tip
Boyunluk
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