
Szyny typu Kramera do unieruchamiania kończyn
Szyny typu Kramera przeznaczone są do unieruchamiania złamań 

lub zwichnięć kończyn.

Umieszczona w powleczeniu nieprzepuszczalnym dla płynów,

wydzielin i wydalin – umożliwiającym łatwą dezynfekcje.

1. Tworzywo sztuczne.

2. Zmywalne.

3. Przepuszczalne dla promieni X.

4. Min. 4 komplety pasów zabezpieczajšcych mocowanych 

obrotowo.

5. Mocowanie pasów min. 5 na stronę oraz możliwość przepinania 

pasów bez poruszania pacjenta (poszkodowanego).

6. Zestaw klocków – poduszek do unieruchomienia głowy

i kręgosłupa szyjnego z możliwością zmiany punktu 

pracy pasów mocujących, z możliwością obserwacji uszu 

poszkodowanego oraz wpływu zamocowania zestawu na 

możliwości transportowe noszy.

Deska ortopedyczna

7. Ciężar noszy max. 10 kg nośność min. 130 kg.

8. Odległość uchwytów noszy od podłoża- min. 2,5 cm.

9. Zwężenie końca dystalnego noszy.

10. Dodatnia pływalność noszy.

11. Wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny 

i wygodny uchwyt w rękawicach używanych w PSP.

DANE TECHNICZNE WG. DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ NZ-4/99
• rodzaj materiału: stalowy pręt ciągniony, gatunek 10

• pokrycie materiału: farba proszkowa Faproxyd 700

• rozmiary szyn wchodzących  w skład zestawu :

 1500 x 150 mm 900 x 120 mm 700 x 70 mm

 1500 x 120 mm 800 x 120 mm 600 x 80 mm 

 1200 x 120 mm 800 x 100 mm 500 x 70 mm

 1000 x 100 mm 700 x   80 mm 250 x 40 mm

 900 x 120 mm

Budowa: wewnątrz każdego świetlika (pojemnika) znajdują się dwa 

roztwory chemiczne nie będące ze sobą w bezpośrednim kontakcie. 

Jeden z nich umieszczony jest w bardzo cienkiej szklanej kapsułce. 

Wystarczy zgiąć świetlik by w/w wewnętrzna kapsułka pękła. Pod 

wpływem lekkiego wstrząsu obydwa roztwory reagują ze sobą emitu-

jąc światło. Efekt jest natychmiastowy.

Światła chemiczne CYALUME SNAPLIGHT

ZALETY:
• emituje światło w promieniu 360° 

• widoczne z odległości do 1.6 km 

• widoczne z wysokości do 5 km 

• nietoksyczne, niezapalne, nieiskrzące 

• baterie / serwis techniczny niepotrzebne 

• odporne na wszystkie warunki klimatyczne

(wiatr, deszcz etc.) 

• działające w temperaturach od -20 do 50 stopni C 

• lekkie 

• szczelne – mogą być zanurzane w wodzie.

Światła chemiczne są wyrobami jednorazowego użycia. Pobu-

dzone do działania, gasną same po określonym czasie. Przechowy-

wanie opakowań po zużyciu nie wymaga specjalnych reguł. Klasyfi-

kowane są jako zwykły odpad i wystarczy wrzucić je do pojemnika 

na śmieci. Znajdują zastosowanie w szerokim pojęciu ratownictwa: 

od pożarów, poprzez powodzie i katastrofy techniczne, na ratowni-

ctwie wodnym kończąc.

Oferta zawiera oświetlenie zastępcze (czas świecenia 30 minut, 

intensywne światło) oraz sygnalizatory (czas świecenia 8-12 godzin 

zależnie od modelu). Każdy rodzaj oświetlenia dostępny jest w kil-

ku kolorach: białym, żółtym, czerwonym, pomarańczowym, niebie-

skim i zielonym.

Światła 30 minutowe są światłami wysokiej intensywności, czas świecenia 
został skrócony, ale znacznie zwiększona została intensywność. Takie światła 
służą bardziej jako oświetlenie zastępcze niż sygnalizator, choć stosowane są 
również jako sygnalizatory – widoczne są wtedy z dalszej odległości.

Światła 8-12 godzinne nadają się idealnie do oznakowania osób lub miejsc 
zdarzeń, mogą wytyczać drogi dla ratowników w lesie, przy powodziach
i innych zdarzeniach.

RATOWNICTWO DROGOWE, MEDYCZNE, INNE
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