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ALPHA3 ™ PRO X
O pacote de coxas ALPHA3 ™ PRO X fornece acesso rápido a suprimentos de cuidados 
intensivos que sustentam a vida ao alcance do braço com controle de infecção.
 
Projetado para médicos táticos ativos com requisitos variados, o ALPHA3 ™ PRO X é 
completamente personalizável por dentro e por fora para fornecer acesso organizado a 
uma variedade de suprimentos médicos. Com componentes e construção líderes do setor, 
o ALPHA3 ™ PRO X oferece uma solução sólida para as pernas para lidar com uma 
variedade de situações de trauma de assalto.
 
O painel frontal do ALPHA3 ™ PRO X oferece um hypalon MOLLE cortado a laser e um 
painel de fita com nome personalizável. Puxe a presilha frontal para acessar rapidamente 
luvas ou pequenos suprimentos. Os puxadores duplos de zíper grande abrem o design da 
perna de queda para acessar 2 painéis grandes de 7 ”x 7” com correias elásticas 
entrelaçadas e 2 bolsas grandes que podem suportar uma variedade de suprimentos de 
trauma, incluindo torniquetes CAT®, tesouras, vias aéreas, gaze, vedações no peito, 
curativos para trauma e muito mais. O ALPHA3 ™ PRO X é produzido a partir de materiais 
de controle de infecções à prova d'água e limpos, projetados para uso em ambientes 
úmidos e situações de alto trauma. Um orifício de drenagem inferior reduz o acúmulo de 
umidade. Um sistema de fixação de perna de cinta dupla fornece ajuste confortável e 
seguro para operações ativas. O hardware em metal preto fosco garante durabilidade em 
condições desafiadoras. Uma grande fivela de liberação lateral do cinto remove o ALPHA3 
™ PRO X rapidamente quando necessário. Cintas removíveis para as pernas e correias 
traseiras permitem conectar o ALPHA3 ™ PRO X a qualquer sistema compatível com 
MOLLE quando não usado como bolsa para coxas.

O ALPHA3 ™ PRO X totalmente carregado inclui: 2 torniquetes SOFTT-W Gen 4 pretos, 1 
Celox Rapid, 1 curativo H & H Thin H, 1 vedante de tórax Sam com válvula, 1 gaze enrolada 
NAR S, 1 via aérea nasofaríngea 28Fr com lubrificante, 1 hipotermia de resgate Manta, 1 
fita médica de combate, 1 tesoura EMT de 7,5 "com alça preta, 1 marcador mini Sharpie e 
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2 pares enrolados de
módulos de luvas de nitrila XL e os suprimentos mostrados nas imagens não estão 
incluídos.
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Área de fita do nome da frente, fita MERET incluída
Painéis com MOLLE cortado a laser para suportar qualquer equipamento compatível com 
MOLLE
Zíperes YKK de grandes dimensões para maior durabilidade
Correias duplas ajustáveis   para as pernas com fivelas de liberação rápida
A plataforma rígida de perna rebaixada fornece ajuste seguro com acesso completo aos 
suprimentos
Bolso frontal de acesso rápido para luvas ou pequenos suprimentos
Painéis internos duplos de 7 ”x 7” personalizáveis   com presilhas elásticas entrelaçadas
Dois bolsos internos grandes
Fivela de liberação lateral do cinto grande
Correias traseiras para fixação em qualquer sistema compatível com MOLLE
Hardware em metal com acabamento mate preto
Os extratores EZ-Pull grandes permitem acesso fácil
Construído a partir de materiais de controle de infecção duráveis   e à prova d'água, para 
limpeza em ambientes úmidos e situações de alto trauma
Fundo do orifício de drenagem


