
Gyermek immobilizáló és mentő készlet



A SIPE egy olyan gyermek immobilizáló és mentő készlet, 
mely biztosítja a fej, a nyak és a törzs megfelelő rögzítését a 
különböző vészhelyzetekből - pl. közúti balesetek, gázolások,  
magasból esések - történő kimentés, illetve szállítás során. 
Polytraumatizált gyermekek ellátására tervezték.

HASZNOS:

• Közlekedési balesetek

• Gázolások

• Magasból (>2m) történő esések esetén.

ALKALMAZHATÓ:

• Hosszú mentő hordágy

• Vákuumos lábsín

• KED mellény

• Felnőtt vákuum matrac használatakor.

FONTOS

• A műveletek helyes végrehajtása érdekében az eszközt 
csak képzett személyzet használhatja

• 2 ember szükséges: egy a rögzítéshez, egy pedig a készlet 
felhelyezéséhez



A SIPE bébimentő egy aktuális igény 
megoldására született: a gyermekek 
immobilizálása és biztonságos kórházba 
szállítása rögzített protokoll szerint. 

A SIPE előtt a gyermekek immobilizálása az 
éppen elérhető tárgyak (törülköző, lepedő, 
takaró) segítségével történt egy adott 
balesetet követően. A gyermek immobilizáló
és mentő készlet (SIPE) lényege, hogy a 
gyermek testéhez igazodik, így a lehető 
legjobb immobilizációs körülményeket 
biztosítja a mentés során. 

A SIPE termékkel együtt kifejlesztésre került 
egy biztonságos mentési folyamat is, ezért a 
képzések széles skálája érhető el a különféle 
szakemberek számára.

Kérjük, nézze meg a különbséget:

youtube.com/watch?v=eDwepTxEXIk

ELŐTTE és UTÁNA

https://www.youtube.com/watch?v=eDwepTxEXIk


1) PÁRNA a NYAKRÉSZRE
A hajlító-nyújtó mozgások korlátozására

2) PÁRNA a FEJ PARIETÁLIS RÉSZÉRE
Az oldairányú és forgási mozgások korlátozására

3) PIROS PÁNT
A nyaki terület immobilizálására

4) PÁRNA a HÓNALJ / MEDENCE RÉSZHEZ
Az oldalirányú mozgások korlátozására

5) SÁRGA PÁNT
A fej-nyak-törzs tengely teljes immobilizálására

6) ZÖLD PÁNT
A medence mozgások korlátozására

+ HORDOZÓ TÁSKA
Élénk színű nejlon táska, könnyen észrevehető

+ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TARTALOM



TÖKÉLETES IMMOBILIZÁLÁS

Az elliptikus párnák teljes egészében nagy sűrűségű habból 
készülnek, mely maximális formázhatóságot, rugalmasságot és 
tartósságot biztosít. Összenyomással a párnák jól alakíthatók, 
használat után pedig visszanyerik eredeti formájukat anélkül, 
hogy túl nagy nyomást gyakorolnának a testre.

VÍZÁLLÓ

A párnák huzata puha és selymes, ezenkívül vízálló és mosásnál 
nem megy össze. Nem teljesen szintetikus polimer anyag.

CSERÉLHETŐ

Az eszközhöz cserehuzat készlet rendelhető.

RÖGZÍTŐ PÁNTOK

A SIPE 3 db nagy mechanikai ellenállású, tépőzárral állítható 
nejlon pántot tartalmaz, így bármilyen üléshez és mentő 
hordágyhoz alkalmazható.

FÉNYVISSZAVERŐ

Minden elem fényvisszaverő csíkkal van ellátva az éjszakai 
mentéshez.

* Teljes mentési folyamat bemutató:

ELŐNYÖK

youtube.com/watch?v=JYDPVuUI3V0

https://www.youtube.com/watch?v=JYDPVuUI3V0


A SIPE Baby Rescuer bejegyzett védjegy.

A SIPE spanyol szabadalmi száma: P201431692 és rendelkezik európai
PCT-vel (Szabadalmi Együttműködési Szerződés).

A SIPE jelenleg számos útbiztonsági projektben vesz részt különböző 
országokban, melyek célja, hogy eljussanak minden mentőegységhez 
Spanyolországban, az EU-ban és külföldön egyaránt.

http://www.sipebabyrescuer.com

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

http://www.sipebabyrescuer.com/

