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Link do produktu: https://www.twoja-apteczka.pl/folia-termiczna-koc-przeciwwstrzasowy-p-65.html

Folia termiczna - koc
przeciwwstrząsowy
Cena brutto

5,00 zł

Cena netto

4,63 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

65

Kod producenta

65

Kod EAN

5905279062009

Producent

Boxmet

Opis produktu
Folia termiczna ratunkowa
Folia termiczna to szczególnie lekki koc niezbędny podczas udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Konstrukcja folii
zmniejsza straty ciepła w ciele osoby, które w przeciwnym razie wystąpiłyby z powodu zimna. Kompaktowy rozmiar folii przed
rozwinięciem i niewielka waga sprawiają, że są idealne, gdy zależy nam na tym, aby zaoszczędzić przestrzeń. Mogą być
zawarte w zestawach pierwszej pomocy, a także w sprzęcie kempingowym. Folia często jest wykorzystywane właśnie przez
spacerowiczów czy miłośników gór, do tego aby ogrzać się podczas chłodniejszych nocy. Dlatego tak istotne jest, aby była
kompaktowa i można było ją schować do plecaka.

W swoim głównym zastosowaniu folie termiczne są zawarte w wielu zestawach ratunkowych, pierwszej pomocy, ponieważ są
zwykle wodoodporne i wiatroodporne.
To, wraz z ich niską wagą i możliwością spakowania na niewielkiej przestrzeni, sprawiło, że są popularne wśród entuzjastów
outdooru i ratowników. Folia ma dwojakie zastosowanie. Z jednej strony chroni przed utratą ciepła, a z drugiej przez
nadmiernym przegrzaniem.

Koc przeciwwstrząsowy wykonany jest z dwukolorowej folii poliestrowej, z której:
strona srebrna - zapewnia ochronę przed utratą ciepła,
strona złota - zabezpiecza przed nadmiernym przegrzaniem.

Wymiary folii termicznej: 210 cm x 160 cm.

Folie termiczne w sklepie Twoja Apteczka dostępne są w atrakcyjnych cenach. Gwarantujemy wysoką jakość wykonania
produktu.
Zapraszamy do zapoznania się z asortymentem sklepu Twoja Apteczka!
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Folia termiczna

Sposób użycia
SPOSÓB UŻYCIA:
Koc rozłożyć na całą szerokość.
Dokładnie owinąć nim poszkodowanego końce zlepić taśmą, plastrem lub zawiązać.
Twarz musi być odkryta!
·

jeżeli jest zimno należy rannego okryć srebrną powierzchnią do ciała

·
jeżeli jest gorąco należy okryć rannego złotą powierzchnią do ciała
Koc nie może być stosowany w przypadku gdy osoba nim przykryta ma kontakt z urządzeniami lub mediami znajdującymi się
pod napięciem elektrycznym.
Folia NRC
Złotym do góry chroniąc przed wyziębieniem
Złotym do dołu chroniąc przed przegrzaniem
Folia NRC powinna znajdować się w każdym samochodzie.
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