Thermoteppe Blizzard
Blizzard thermoteppe er den nye standarden i
termisk beskyttelse for pasienter.
Dette ekstra store overlevelses teppet pakkes
rundt den skadde pasienten og forseiles med en
selvklebende lukking. Den kan lett bli gjenåpnet
for undersøkelser av pasienten eller for medisinsk
intervensjon.
Produktet gir en total kulde og værbeskyttelse
og en meget god termisk isolasjon på grunn av
Reflexcell ™ materialet. Dette reduserer faren for
kuldesjokk og beskytter mot risikoen for
nedkjøling under alle forhold.
BRUKSOMRÅDER
Alle som arbeider med pasienter pre-hospitalt,
ambulansetjenester, industrivern i HMS
beredskap, hjelpekorps, fjellredningsgrupper og
Forsvaret.
Varenummer: 704795

EGENSKAPER
• Størrelse vakuumpakket: 20 x 11 x 4,5 cm
• Volum vakuumpakket: 1,2 liter
• Vekt: 525 gram
• Størrelse utpakket: 2,35 x 2,4 meter
• Volum utpakket: 56,4 liter
• Farge: Sølv, grønn eller oransje
• Forsterkede kanter for maksimal styrke
• Ekstra stor størrelse
• Selvklebende lukking
• Vanntett og vindtett.

• Kan lagres på ubestemt tid, blir ikke påvirket av temperatur
eller fuktighet under lagring
• Tar svært liten plass i en personlig utrustning eller i kjøretøy.
• Kan brukes på nytt mange ganger uten tap av ytelse
• Varme
Clo-value 5,18. Termisk isolasjon (Rc): m²K/W = 0,803
EN 13537 - Tcomf.: 7.4°C, Tlimit: 2.8°C, Textrem: -11.9°C.
(testet av Thelma AS i Trondheim, 24/9-2010).
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Produkter i serien
Utvidet vareinformasjon

THERMOTeppe

Reflexcell’s™ unike cellestruktur fanger
varm luft. Sølvoverflaten reflekterer
strålevarme, og de elastiske trådene
holder materialet tett til kroppen.

Total kulde og regnværsbeskyttelse på grunn av
Reflexcell ™ materialet.
Varenummer: 704795

Disse tre faktorene gir den en termisk
vurdering til 8 Tog, som er tilsvarende
til en god høstsovepose.
Den er vanntett, vindtett og upåvirket av
fuktighet.

THERMOPOSE
Blizzard Survival Blanket er anbefalt som
førstevalg for å redusere tap varme i
Prehospital Trauma Life Support Military
Version Sixth Edition. (PHTLS Military Version 6E), National Association of
Emergency Medical Technicians (NAEMT).
NSN finnes på alle produkter.
Extrem varianten med 3 lags
Reflexcell ™ og 4 aktive oksygen
varmere som varer i 24 timer.
Varenummer: 704794

Noraid Førstehjelp fra Mediq Norge AS
- Sykehuskvalitet på din førstehjelp

Vår misjon
Vi forbedrer pasientenes helse med den beste og mest effektive leveranse av helsepleieprodukter.
Ledende totalleverandør
Mediq Norge AS er en ledende totalleverandør til helsevesenet, næringslivet, Forsvaret og nødhjelpsmarkedet.
Produktene som leveres i kofferter og vesker fra Noraid førstehjelp, leveres også til norske sykehus,
legekontor, bandagister, apotek og sykehjem.
Vi tar samfunnsansvar
Alle våre kvalitetsprodukter pakkes og sammenstilles i Norge av Oslo Produksjon & Tjenester AS.
Dette er en attføringsbedrift med hovedvekt på yrkeshemmede arbeidstakere. Produkter fra Mediq bidrar til
meningsfylte og trygge arbeidsplasser for mennesker som ellers faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.
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Noraid Førstehjelp
Med vårt brede sortiment der alle produkter er CE merkede, dekker vi gjennom vårt etablerte
forhandlernettverk alle dine behov for førstehjelpsutstyr.
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