AUXILIANDO NA SEGURANÇA AQUÁTICA E TERRESTRE

Imobilizador de Cabeça Universal Impermeável

Indicado para imobilizar a cabeça da vítima em caso de resgate geral, dando maior conforto e
segurança no socorro.

Base: Confeccionado em espuma microporosa de PVC com aplicação de resina impermeável vinílica,
dando a peça maior resistência e durabilidade com medida de 40X25X01 cm. Contem 08 acessórios
em polipropileno preto em forma de “D”, sendo 04 de cada lada da base, fixados em um cadarço de
náilon de 2,5 cm de largura.
Medidas do cadarços: 04 cadarços de 2,5cm largura X 6,0 cm de comprimento;
02 cadarços de 2,5cm largura X 7,5 cm de comprimento.
Sendo estes cadarços com 02 passadores de polipropileno que serve para a regulagem e fixação na
prancha;
02 cadarços de 2,5cm de largura X 78 cm de comprimento servindo para fixar a base na prancha.
Na parte superior, lado esquerdo, direito e central da base, cadarços de 2,5 cm de largura com 24 cm
de comprimento, velcro tipo gancho e argola de 2,5 cm de largura X 7,0 cm de comprimento. Na base
contem 02 pedaços de velcro tipo argola medindo 8,0 cm de largura X 22 cm de comprimento a 4 cm
de cada extremidade, velcro este fixado em costura tipo X onde recebe os blocos ou tijolos de espuma
para fixação. Na base em sua parte frontal e central, contem em forma de almofada, espuma
microporosa de PVC medindo 10X25X01 cm com aplicação de resina impermeável vinílica. Todas as
peças da base com revestimento de resina impermeável vinílica são resistentes ao sangue, lavável com
água e sabão e ao cloro também.
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Blocos ou tijolos de apoio lateral: confeccionado em espuma de Polietileno no formato retangular com
cantos arredondados medindo: 25,0 cm de comprimento x 13 a 15 cm de altura x 4,0 - 6,0 – 7,0 ou 9,0
cm de largura, sendo em 01 dos lados possui um chanfro de aproximadamente 2,0 a 2,5 cm e abertura
circular centralizada entre 8,0 a 10 cm de diâmetro, todo o bloco ou tijolo com aplicação de resina
vinílica dando a peça maior resistência e durabilidade ao sangue, lavável com água e sabão e ao cloro
também.
Possui 02 cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo da vítima; Testeira medindo 2,5 cm de
largura X 83 cm de comprimento, sendo que na parte central em forma de almofada em espuma
microporosa de PVC, almofada medindo: 19cm de comprimento X 04 cm de largura com
extremidades arredondadas, sendo todo o conjunto com a aplicação de resina impermeável vinílica
dando maior resistência a peça e contem para ajuste ou regulagem velcro tipo gancho medindo 2,5 cm
de largura X 17 cm de comprimento e velcro tipo argola medindo 2,5 cm de largura X 12cm de
comprimento. Queixeira medindo 3,0 cm de largura e 83 cm de comprimento, sendo que na parte
central dois cadarços com 1,5 cm de largura e 16cm de comprimento, possibilitam o ajuste e o encaixe
do queixo da vitima.

O imobilizador é impermeável, suporta condições adversas do clima como chuvas e variação de
temperatura.
Não possui partes de metal, podendo ser usado em RX e outros procedimentos.

Todos os componentes são flutuantes, podendo ser utilizados em resgate aquático.

Lavável com produtos comuns de limpeza e resistente ao cloro.

Fornecemos em qualquer tonalidade de cores (inclusive cores fluorescentes).
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