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FIRST-IN ™ PRO X
O FIRST-IN ™ PRO X Sidepack é um pacote de cintura sem as mãos ou uma bolsa para 
ombro / corpo cruzada, criada para receber o que você precisa quando chega ao local.
 
Construído interna e externamente a partir de materiais de controle de infecção não 
absorventes, o FIRST-IN ™ PRO X oferece uma solução leve e versátil que pode 
transportar e organizar todos os seus suprimentos básicos e equipamentos de proteção 
para atender às necessidades imediatas do paciente até a chegada de assistência 
adicional.
 
O FIRST-IN ™ PRO X Sidepack é uma solução de mãos livres, ergonomicamente projetada 
para uso como um pacote de cintura ou bolsa de ombro / corpo cruzado. Usando as barras 
de tração EZ-Grab, os dois painéis superiores do FIRST-IN ™ PRO abrem rapidamente 
para um compartimento principal que pode ser personalizado usando o inovador sistema 
SLIDERs. As tiras Flip-out ™ permitem prender rolos de fita que podem ser implantados 
rapidamente enquanto ainda estão presos à bolsa. As tesouras podem ser inseridas e 
presas em uma bolsa removível na frente da bolsa para facilitar o acesso. Ou você pode 
remover a bolsa e usar a placa de fita para identificação personalizada ou usar o MOLLE 
para conectar qualquer acessório compatível. As correias laterais reforçadas oferecem 
montagens duplas de rádio e pager. Um sistema de cinto para redução de estresse usa 
correias largas, uma fivela grande e fácil de usar e um lombar acolchoado para reduzir a 
pressão na lateral ou na região lombar.
 
Módulos e suprimentos mostrados nas imagens não estão incluídos.
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Construído a partir de materiais de controle de infecção de limpeza interna e externa
Material interno brilhante para fácil visualização dos suprimentos
Hardware de metal cromado fosco
Zíperes YKK
Painel MOLLE frontal para personalização de acessórios
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Costura dupla em todos os pontos de tensão
A construção interna de espuma mantém a forma e protege o conteúdo
O fundo forrado resiste à água e ao desgaste
Painéis refletivos na parte frontal / superior / lateral, presilhas, zíper e logotipos (exceto no 
preto tático)
Barras de tração de acesso rápido EZ-Grab duplas
Compartimento principal interno personalizável usando o sistema SLIDERS ™
Cintas de cintura acolchoadas e ajustáveis, para refúgio
Suporte lombar
Alça de ombro com hardware de metal incluído
Compartimentos de malha dupla nos painéis superiores
Flip-outs de fita ™
Suportes duplos de rádio / pager
Bolsa de bolso, caneta e lanterna com tesoura segura


