نقالة حماالت
المرضى الميدانية
لنقل الحماالت والمرضى
على األسطح غير الممهدة

أثبتت هذه التجهيزة كفاءة كبيرة في نقل الجرحى
(أو الخامات) سواء إلى منطقة المستشفيات
الميدانية ،أو المراكز الطبية المتقدمة ،أو منصات
طائرات الهليكوبتر ،أو المطارات ،وخالل أسوأ
السيناريوهات والكوارث اإلنسانية أو الطبيعية.

✔ ثلج
✔ عشب
✔ طين
✔ رمل
✔ حصى
✔ زلط

•
•
•
•
•

بعجالت كبيرة
متعددة األغراض
مناسبة لجميع الظروف
خفيفة الوزن
ثابتة على الطرق

PATENT PENDING

النقل بواسطة مسعف واحد

بفضل اإلعدادات الخاصة بالنقالة ،ميكن استخدامها من قبل مسعف واحد.
ومع ذلك وألسباب متعلقة بالسالمة ،من املستحسن
استخدام النقالة من قبل مسعفني اثنني.
تم تصميم هذه النقالة يك تكون مناسبة األوضاع الحالية ،كام تم إدخال العديد
من التحسينات عليها خالل تطبيق أحدث التقنيات ،وميكن استعاملها مع أنواع
كثرية من الحامالت امليدانية وحامالت الطوارئ وطاوالت العمود الفقري.
ميكن أن تستخدم أيضا لتحميل ونقل مختلف أنواع املواد يف املستشفيات امليدانية
واملراكز الطبية املتقدمة ،أو يف أي منشأة مؤقتة ال تتمتع بأرضيات ممهدة.
يف حاالت الطوارئ
يجرباألطباء عىل عمل
الفحوصات أو إجراء
العمليات األساسية
من وضعية الركوع عىل
األرض .ومام ال شك فيه
أن هذه الوضعية غري
مثالية للعمل.

سرير الفحص الطبي

نقالة حامالت الجرحى تضع الحاملة عىل ارتفاع يسمح
للطبيب بفحص املريض من وضعية مريحة.

النقل بواسطة مسعفين اثنين

بإمكان مسعفني اثنني نقل املصاب بكل سهولة.
وهذه هي الطريقة القياسية املوىص بها.
يتم يف الغالب نقل جريح
واحد بواسطة  4مسعفني.
وهذا يعني هدر للموارد
البرشية وللوقت.
أما باستعامل نقاالت
الحامالت امليدانية
 ،EL2000ميكن ألربعة
مسعفني نقل مصابني
اثنني ،وىف حاالت الطوارئ
القصوى ميكنهم نقل
لغاية  4مصابني.
العجالت الجديدة املصنوعة من مادة  PPLواأللياف الزجاجية مع نظام
® Quick Release Systemالحاصل عىل براءة اخرتاع واملقابض القابلة للسحب،
والنطاق الواسع من الحامالت املدعومة تجعل من نقالة الحامالت امليدانية
 EL2000أداة كاملة ومتعددة االستخدامات يف جميع املناطق خارج املستشفيات.

سرير طبي مؤقت

ميكن استخدام نقالة حامالت الجرحى عند الحاجة كرسير طبي مؤقت.
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اختبار االلتواء

اختبار الحمولة الساكنة

األبعاد في وضع االنغالق
الطول 52 :سم
العرض 62 :سم
االرتفاع 84 :سم

مغلق

مفتوح
الوزن 21 :كغم

MADE IN ITALY

األبعاد في وضع الفرد
الطول 158 :سم
العرض 62 :سم
االرتفاع 86 :سم

نقالة حماالت الجرحى
الميدانية  EL2000متاحة لدى:

PRINTED IN ITALY - TIP. SALVALAIO SERGIO snc - NOVARA - TEL. 0321.392616

اطلب أسطوانة العرض المدمجة  DVDمجانا!

المستشفيات الميدانية
المنصات الجوية

المناطق المنكوبة
مناطق جبال األلب

وزعت بواسطة

اختياري

ان املعدات مع عجلتني الستخدامها يف الرتبة الرملية يف
الصحراء متوفراالن وبناء عىل الطلب

Photos and specifications are indicative and may change at any time without prior notice.

المطارات
السواحل

