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DESCRIÇÃO
Maca prancha longa em madeira com cintos
para resgate confeccionada em compensado
naval rígido de 18 mm com acabamento em
verniz. Sem materiais presos à madeira
(pregos e parafusos), que inibam a
transparência em Raio X. Acompanha jogo de
cintos somente c/ 3 peças. Medidas: 1,85m x
45cm X 18mm
Capa confeccionada em NYLON de alta
resistência e qualidade, ideal para transporte
e proteção de prancha de resgate e/ou maca
imobilizadora de madeira ou plástico. Possui
abertura total através de zíper reforçado e 04
velcros internos para amarração. Fabricada
em NYLON 600 de alta qualidade e
resistência; NÃO possuir bolso externo;
Possuir o logo da cruz da vida no lado
externo; Possui alças reforçadas para
transporte; Suporte de metal para pendurar
na parede; Cor: Azul Marinho; Indicada para
pranchas tamanho adulto. Medidas: 5cm x
48cm x 188cm (A x L x P). Capa para uso com
a Maca prancha - ITEM 1 desse Lote
Colar Cervical de Resgate Tamanho G com
abertura frontal para análise do pulso
carotídeo e ventilação da nuca COLAR
CERVICAL DE RESGATE tipo stifneck Colar de
resgate confeccionado em polietileno virgem
de alta densidade Espessura entre 1,5mm e
1,8mm Revestido em EVA branco de 4 mm,
Velcro costurado em ambos os lados nas
cores seguindo padrão de cada tamanho,
montado através de botão com travamento
na cor natural injetado em nylon, suporte
mentoniano, Abertura frontal para análise do
pulso carotídeo e abertura para palpação e

Marca/Modelo UNID. QUANT.

R$
R$
UNIT. TOTAL

ResgateSP/
Prancha
Madeira

UNID.
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R$
R$
259,67 4.414,39

Bivimed/CP00001

UNID.

17

R$
R$
107,50 1.827,50

ResgateSP/
Colar Cervical G

UNID.

22

R$
15,64

R$
344,08

ventilação da nuca. Tamanho: G
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Kit de Tala Aramada para Imobilização ideal
para imobilização provisória no resgate e
transporte de acidentados, Confeccionada em
EVA (4mm); Colorida para identificar o seu
tamanho, nas cores padrão para resgate;
Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou
gaze, para a imobilização completa; É usada
para imobilização provisória no resgate e
transporte de acidentados; Não requer água
quente ou vapor para sua aplicação; Pode ser
lavada e reutilizada; Cor: Roxa -Tamanho: PP
/ -Dimensões: 30 x 8cm Cor: Azul - -Tamanho:
P / -Dimensões: 53 x 8cm Cor: Laranja Tamanho: M / -Dimensões: 63 x 9cm Cor:
Verde -Tamanho: G / -Dimensões: 86,5 x
10cm

ResgateSP/
Kit Tala EVA

Valor total do lote: Sete mil, e quinhentos reais e noventa e cinco centavos.
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R$
41,59

R$
914,98

R$
7.500,95

