MedPlus İlk Yardım Boyunluğu Ayarlanabilir
Yetişkin & Pediatrik

•Kolay kullanım ve doğru ayarlama
•Anatomik yapıya uygun tasarım
•Sadece 3 adımda en uygun boyutlandırma,
kilitleme, yerleştirme

•Yapışkanlı cırt yerine boyunluğa işlenmiş kanca
sistemi
•Nazal kanül tüpü tutma desteği
•Entübasyan açıklığı
•MR ve CT uyumlu

MedPlus Yetişkin & Pediatrik İlk Yardım
Boyunlukları
 Servikal bölge anatomisine, ilk yardım prensiplerine uygun olarak üretilen MedPlus boyunlukları acil ilk
yardım alanlarında kullanılmaktadır.
 Boyunluğun yüksekliği her hastaya uyum için, yetişkin boyu 4 ana kademe de, pediatrik boyu 3 ana
kademe de kolayca ayarlanabilmektedir.
 MedPlus ilk yardım boyunluları boyunda tam stabilizasyonu sağlayacak sertlikte olup, bu sayede boyun
kısmının ekstansiyon, fleksiyon, iç ve dış rotasyon hareketlerini önlemektedir.
 Boyunluk iç yüzeyinde bulunan sünger 5 mm kalınlığında olup, hasta konforu için yuvarlatılmış klipslerle
boyunluğa tutturulmuştur.
 Medplus ilk yardım boyunluğunun sert plastik kısmı ile iç bölümünde yer alan sünger kısmının birleştiği
yerde, hastayı rahatsız etmemesi ve basıya bağlı tahrişin önlenmesi için elips şeklinde yuvarlatılmış
klipsler kullanılmıştır.
 Medplus boyunluklar uygulanan hastanın Radyoloji tetkiklerinin tam ve eksiksiz yapılabilmesi için MR
uyumlu malzemeden üretilmiştir.
 Medplus ayarlanabilir ilk yardım boyunlukları CE belgesine sahiptir.

Üretici: Elde Ayd İç ve Dış Tic.
Ltd. Şti
Ataşehir / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 216 660 00 74
Fax:+90 216 660 00 75
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Med Plus MED2050 Yetişkin
Ayarlama boyutları
Ayar sayısı
Boyutlar
Ağırlık
Renk

Boyunsuz, Kısa, Normal ve Uzun
4 ayar
560 x 160 mm
125 gr
Beyaz/Sarı/Pastel Mavi

Med Plus MED2060 Pediatrik
Ayarlama boyutları
Ayar sayısı
Boyutlar
Ağırlık
Renk

Ürün

Plastik
Köpük

Güvenli sabitleme için yapışkanlı cırt
yerine boyunluğa işlenmiş
kanca sistemi

Bebek, Çocuk, Küçük Yetişkin
3 ayar
480 x 130 mm
75 gr
Beyaz/Sarı/Pastel Mavi

Malzeme

Polipropilen
Polietilen ( 5mm )

Boyunluk iç yüzeyinde bulunan
sünger hasta konforu için elips
şeklindeki klipsler ile boyunluğa
tutturulmuştur
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