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Boyunluklar 4 de¤iflik ölçüde boyun anatomisine uygun olarak ve boyunu sabitleyecek flekilde 8 mm evadan üretilmifltir.
G›rtla¤a gelen k›s›m acil müdahaleye imkan verecek flekilde aç›k olup çeneye gelen k›sma ›s› ile flekil verilmifltir. Boyun-

lu¤un ön k›sm›na dayan›kl›l›¤› artt›rmak için  ›s›yla flekillendiril-
mifl destek yerlefltirilmifltir. MR, Tomografi ve röntgen çekimleri-
ne engel olmamak için madeni materyal kullan›lmayan boyunluk-
lar›n tak›l›p ç›kar›lmas› welcro ile ve ayarlanabilecek flekilde olup
boyunlukta havaland›rma delikleri bulunmaktad›r. 4 adet boyunlu-
¤u alabilecek flekilde fermuarl› muhafaza çantas›na yerlefltirilmifl-
tir. Çanta  turuncu renk, su geçirmeyen ve kolayl›kla y›kan›p, sili-
nebilen materyalden yap›lm›flt›r. Acil durumlarda ve hasta naklin-
de geçici boyun immobilizasyonu için kullan›l›r.

ALP-01 Boyunluk Seti (4 Parça)

Preslenmifl 16 mm. dayan›kl› su geçirmez deniz kontrpla¤›ndan  yap›lan omurga tahtas›n›n boyu  185 cm’dir. Tahtan›n ke-
narlar›na 22 adet el girebilecek büyüklükte delikler aç›lm›fl olup ayr›ca bafl›n geldi¤i k›s›mda halat ba¤lanabilmesi için yu-

varlak delik bulunmaktad›r. Tahta içindeki çelik tellerin üstüne oy-
nar bafll›kl› tokalar monteli 4 adet emniyet kemeri tak›l› olup tahta
kolayl›kla y›kan›p silinebilecek flekilde boyanm›flt›r. Kaza ve do¤al
afetler sonras›nda hasta naklinde kullan›l›r.

ALP-03 Omurga Tahtas› Büyük

Turuncu renk muflamba brandadan yap›lan yelek içine aç›lan ceplere 22 adet preslenmifl deniz kontrpla¤›n›n yerlefltirilme-
siyle yap›lm›flt›r. Kaza ve do¤al afet sonras›nda omurgas› zarar görmüfl hastay› tamamen saracak flekilde tasarlanm›flt›r. Bo-
yun deste¤i de yele¤e monte edilebilecek flekilde ürünle birlikte
bulunmaktad›r. Yelek kolayl›kla silinip y›kanabilmektedir. 

ALP-02 KED Acil Kurtarma Yele¤i

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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ALP-04 Omurga Tahtas› Küçük

Preslenmifl 16 mm. dayan›kl› su geçirmez deniz kontrpla¤›ndan  yap›lan pediatrik
omurga tahtas›n›n boyu  69 cm dir. Tahtan›n kenarlar›nda 6 adet el girebilecek bü-
yüklükte delikler aç›lm›fl olup ayr›ca üst k›smada bir adet delik aç›lm›flt›r. Tahta için-
deki çelik tellerin üstüne oynar bafll›kl› tokalar monteli 2 adet emniyet kemeri tak›l›-
d›r. Tahta kolayl›kla y›kan›p silinebilecek flekilde boyanm›flt›r.

220x75 cm ebad›nda turuncu renk muflamba brandadan çift kat olarak yap›lm›flt›r. Branda üzerine yerlefltirilen 5 adet boy-
dan boya kemerle sa¤laml›¤› artt›r›lm›fl, 6 kiflinin tutabilece¤i flekilde ba¤lant›lar yap›lm›flt›r. Özellikle apartman katlar›n-

dan hasta naklinde ve sedyelerin kullan›lamad›¤› dar ortamlarda
rahatl›kla kullan›labilir.

ALP-06 Muflamba Tafl›ma Sedyesi

Preslenmifl 16 mm. dayan›kl› su geçirmez deniz kontrpla¤›ndan  yap›lan omurga tahtas›n›n boyu  185 cm’dir. Tahtan›n ke-
narlar›na 22 adet el girebilecek büyüklükte delikler aç›lm›fl olup ayr›ca bafl›n geldi¤i k›s›mda halat ba¤lanabilmesi için yu-
varlak delik bulunmaktad›r. Tahta içindeki çelik tellerin üstüne oy-
nar bafll›kl› tokalar monteli 4 adet emniyet kemeri tak›l› olup tahta
kolayl›kla y›kan›p silinebilecek flekilde boyanm›flt›r. 11x43 cm
ebad›nda, üzerinde marka ve ürünün Acil Yard›m Ürünü oldu¤u
bas›l› yumuflak vinylex kafa koyulacak yere yerlefltirilmifltir.
Omurga Tahtas›n›n düz zeminde tek kifli taraf›ndan tafl›nmas›n›
sa¤lamak için 4 adet plastik teker tahtan›n alt›na yerlefltirilmifltir.
Firmam›z taraf›ndan gelifltirilen bu ürünümüzün taklitlerini engel-
lemek için Türk Patent Enstitüsüne baflvurularak Faydal› Model
belgesi al›nm›flt›r.

ALP-05 Omurga Tahtas› Tekerlekli

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Turuncu renk muflamba brandadan yap›lan önlü¤ü boyuna geçirmek için kolon dikil-
mifl, bele tak›lan kolon ve ayarl› plastik tokayla da genifl bir ayar mekanizmas› sa¤-
lanm›flt›r. Otopsi gibi, g›da maddeleri üretimi gibi kanla ve s›v›yla iç içe bulunulan
durumlarda koruyucu önlük olarak kullan›l›r.

ALP-08 Otopsi Önlü¤ü

Set içerisinde bacak ve kolun muhtelif bölgelerine uygulanabilecek flekilde tasarlanm›fl 6 adet süboplu dayan›kl› plastikten
yap›lm›fl fliflme atel bulunmaktad›r. Ateller fermuarl› olduklar›ndan kolayl›kla uygulanabilmektedir. Ateller y›kanabilir, si-

linebilir çanta içerisindeki ceplere yerlefltirilmifltir. Çanta içinde
bir adet pompa veya fliflirme hortumu bulunmaktad›r. Acil durum-
larda sabitleme amac›yla kullan›l›r.

ALP-07 fiiflme Atel Seti (6 Parçal›)

Siyah renk muflamba brandadan yap›lan torban›n kapanmas› fermuarla yap›lmaktad›r. Boydan boya 3 ayr› noktadan saran
kal›n kolonlar ekstra tafl›ma emniyeti vermektedir. Sa¤ ve sol taraftan toplam 6 kiflinin ceset torbas›n› tafl›yabilece¤i flekil-

de el tutma yerleri ayarlanm›flt›r.
Kullan›lan branda içinden geçen ipliklerle güçlendirildi¤inden
naylon ceset torbalar›na göre daha sa¤lam daha dayan›kl›d›r.

EX-01 Ceset Torbas›

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Kolayl›kla flekil verilebilen iyi cins alüminyumun her iki yüzeyinin 3 mm ten rengi
plastizot ile kaplanmas›yla üretilmifltir. 10,5 cm x 70 cm ölçülerindedir. Makasla ke-
silebilir oldu¤undan kesilip parmak sabitlemelerinde de kullan›labilir.

O-47B Alüminyum Haz›r Atel Küçük

Kolayl›kla flekil verilebilen iyi cins alüminyumun her iki yüzeyinin 3 mm ten rengi plastizot ile kaplanmas›yla üretilmifltir.
10,5 cm x 98 cm ölçülerindedir. Tüm vücut bölgelerinin sabitlenmesinde kullan›l›r. Makasla kesilebilir oldu¤undan kesilip

parmak sabitlemelerinde de kullan›labilir.

O-47 Alüminyum Haz›r Atel Büyük

Kaburga Ateli hafif, rahat ve röntgende görünmezdir. Yüzeyi non-alerjik plasterle
kaplanm›fl olup cilde zarars›zd›r. Atel k›r›k kaburgan›n yerinin tam olarak belirlen-
mesinden sonra kullan›lmal›d›r. Atel üzerinde yap›lacak ayarlamalar sadece incin-
memifl tarafta yap›lmal›d›r. Sadece bükülerek ayarlanmal›, kesilmemelidir. Kaburga
ateli 10 günlük tedavi için tek kullan›ml›kt›r. Daha uzun süreli tedavide yenisi kul-
lan›lmal›d›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kaburga k›r›klar› 

O-49 Alüminyum Kaburga Ateli

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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XX-580
Yaral› Tafl›ma Ateli Seti

5 mm’lik evadan yap›lan ateller vücudun 8 ayr› böl-
gesine (Boyun, bel, dirsek alt›, dirsek üstü, diz alt›,
diz üstü, el bilek ve tüm bacak) uygulanabilecek fle-
kilde yap›lm›fl, atellerin üzerine boydan boya yap›flt›-
r›lan 2 cm’lik welcrolar ile tek boy atelin küçük-bü-
yük herkese uymas› sa¤lanm›flt›r. Atel üzerine yeteri
kadar havaland›rma deli¤i aç›lm›fl, atel setinin kolay
kullan›lmas› ve saklanmas› için tüm set fermuarl›
çanta içerisine yerlefltirilmifltir. MR, Tomografi ve
röntgen çekimlerine engel olmamak için atel üzerin-
de madeni materyal bulunmamaktad›r. Kazalarda ve
do¤al afetlerde hasar gören bölgeyi sabitlemek için
kullan›l›r.

Dayan›kl› beyaz renk pamuklu kumafltan üçgen fleklinde yap›lan bandaj›n ölçüleri
93cm x 93cm x 133 cm dir. Bandaj›n üç kenar› da içe k›vr›l›p dikilerek dayan›kl›l›¤›
artt›r›lm›flt›r.
‹lkyard›m çantalar›nda ve tüm ilkyard›m olaylar›nda kullan›lmaktad›r. Kullan›m
alan› çok genifltir. 

Y-51 Üçgen Sarg› Bandaj› (Triangular Bandaj)

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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