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RECOVER ™ PRO X
A bolsa de resposta RECOVER ™ PRO X O2 foi projetada para ajudá-lo a implantar rápida 
e eficientemente oxigênio médico em qualquer ambiente e está disponível com o Controle 
de Infecção opcional.

O RECOVER ™ PRO X patenteado utiliza módulos TS2-Ready ™ intercambiáveis 
  especializados, permitindo que o primeiro atendedor personalize a bolsa de acordo com 
os requisitos de uma equipe. Esses mesmos módulos também podem ser rotulados para 
facilitar a identificação e anexados a qualquer bolsa pronta para TS2-Ready ™. Usando as 
barras de tração EZ-Grab, os dois painéis principais do RECOVER ™ PRO se abrem 
rapidamente para acessar seu cilindro de oxigênio junto com um BVM e outros 
equipamentos de vias aéreas. Os compartimentos pequenos e de comprimento interno 
acomodam máscaras e tubos, enquanto um painel lateral pode suportar um bolso TS2 
Ready ™ DEEP STUFF ou duas STICKIT STRIPS. Dois bolsos externos com zíper oferecem 
armazenamento adicional para itens menores. Loops com fivela destacáveis   permitem 
conectar o RECOVER ™ PRO X ao lado de uma maca de ambulância para transporte do 
paciente. Um sistema de orifícios de ilhós permite que todos os compartimentos sejam 
secados ao ar enquanto a bolsa está completamente fechada. A bolsa foi projetada 
ergonomicamente para uso como mochila, bolsa de ombro, pode ser carregada no estilo 
de maleta ou pode ser agarrada de qualquer posição usando um sistema de alças laterais 
leves e confortáveis.

O RECOVER ™ PRO X usa um arnês de mochila estilo refúgio para alpinismo que fornece 
um ajuste firme e seguro. Caminhe, corra, suba ou desça, este sistema de mochila mantém 
a bolsa inteira perto do seu corpo com um ajuste confortável, incluindo suporte lombar 
acolchoado. Todo o sistema de arnês se esconde em um bolso com zíper na parte de trás 
da bolsa quando não está em uso. Todos os lados da bolsa que tocam o chão são 
reforçados para garantir durabilidade e resistência à água.

As versões de controle de infecção completa (ICC) são construídas interna e 
externamente a partir de materiais de controle de infecção não absorventes, projetados 
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Módulos e suprimentos mostrados nas imagens não estão incluídos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

As versões de controle de infecção completa (ICC) são construídas a partir de materiais de 
controle de infecção de limpeza interna e externa. Materiais internos brilhantes para 
facilitar a visualização dos suprimentos.
Protege os cilindros de alumínio M9 (255 litros), D (425 litros), Jumbo D (623 litros) ou 
cilindros de oxigênio composto de 425/623 litros.
Materiais internos brilhantes para facilitar a visualização dos suprimentos, o TAC BLACK 
possui materiais internos pretos
Hardware de metal cromado fosco
Costura dupla em todos os pontos de tensão
Os patins inferiores rebitados evitam o desgaste
Barras de tração de acesso rápido EZ-Grab duplas
A construção interna de espuma mantém a forma e protege o conteúdo
Pegas de transporte COMFORT-GRIP com logotipos refletivos nas laterais da bolsa 
(exceto no preto tático)
A parte traseira e o fundo alinhados resistem à água e ao desgaste
Zíperes YKK de grandes dimensões
O sistema de arnês com alça ajustável, acolchoada e contornada para mochila distribui 
facilmente o peso para o máximo conforto
Esterno e cinto ajustáveis, apoio lombar
Painéis refletivos dianteiros / traseiros / laterais, extratores com zíper e logotipos de alças 
(exceto em preto tático)
Compatível com 2 módulos TS2-Ready ™
TS2 Ready ™ para 1 bolso DEEP STUFF removível ou 2 tiras removíveis STICKIT
Os extratores EZ-Pull grandes permitem acesso fácil
Comprimento total interno e pequenos compartimentos
Dois bolsos externos com zíper
Punho sólido, grande alça de transporte principal
Todos os compartimentos têm capacidade para secagem ao ar
Alça de ombro opcional com ferragem de metal
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