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CVN arctic – leVi Blanket
Deka • rozměr : 1,5 m x 2 m,
rozměr ve sbaleném stavu:
22 cm x 32 cm x 3,5 cm

CVN arctic – Halti Rescue Blanket
Deka • 2,3 m x 2,25 m,

rozměr ve sbaleném stavu:
22 cm x 10 cm x 5 cm

CVN arctic – Salla Poncho  
Pončo • 137 cm x 86 cm,
rozměr ve sbaleném stavu:
24 cm x 32 cm x 2 cm

CVN arctic – SaaNa Poncho
Pončo • 190 cm x 82 cm,

rozměr ve sbaleném stavu:
32 cm x 23 cm x 4 cm

CVN PallaS Hypotermický vak je moderní 
hypotermický vak. Jeho vlastnosti jsou unikátní. 
Má 8 (6 + 2) laminovaných, nikoli sešívaných 
 vrstev, a díky tomu má mnohem lepší vlastnosti 
než sešívané verze. Ostatní produkty mají pouze 
1 až 3 vrstvy. Technické a termoizolační vlast-
nosti vaků CVN PALLAS jsou testovány v nároč-
ných podmínkách zimního Laponska. Můžeme 
dokázat pomocí termokamery, že nedochází 
k žádným únikům tepla.

Vlastnosti:
• vyrobeno v Evropě
•  testováno v arktických 

oblastech Finska
• má CE a obchodní značku
• 8-vrstvá struktura
•  4 otvory pro provedení vyšetření, 

monitorování a ošetření pacienta 
(2 na každé straně)

•  materiál nenasává a nepropouští 
vodu a zachycuje tělní sekrety

•  2 průhledné kapsy pro označení 
pacienta (velikost A4)

•  vypodložený základ s velmi kvalitní 
izolací proti chladu s madly pro zvedání 
a nošení (testováno a schváleno pro 
220 kg). 8 madel (4 na každé straně)

• lze prát v pračce – vydrží až 40 praní

• lehký a kompaktní

•  snadné skladování 
(lze dodat ve vakuovém balení)

• žádost o udělení kódu NSN

CVN arctic – PallaS Hypothermia Bag

Hypotermický vak CVN PallaS
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V České republice dodává:

• zmírnění hypotermie
• udržení normální teploty
• bariéra proti bakteriím
• neobsahuje latex
• nejsou vodivé
• prostupné pro RTG záření 
• antistatické
• nedochází ke vzniku žmolků
• měření teplotního odporu textilií (TOG) 2, 3
• nepromokavé
• odolné proti větru
• cenově dostupné
• jednorázové použití
• značka CE, zdravotnický prostředek třídy 1
• kompaktní, lehké, snadno se skladují
• jednoduché použití
• recyklovatelné
• BS EN ISO 12952 – 1 a 2 
• barva khaki nebo žlutozelená
• Orve+wrap®

Speciálně navržené, vyvinuté a vyrobené 
ve vlastním závodě, spojují bezpečnost 
a spolehlivost tradičních fólií  
s teplým měkkým fleecem.

Specifikace: 
•  Fólie – MPET folie pokrytá vrstvou hliníku 

(12 mikronů) 
•  Fleece: 100% polyester 

vypichovaná plst 110 g/m2 až 450 g/m2

• Svařené ultrazvukem 

Výrobce splňuje ISO9001:2008

voděodolný

nevodivá vrstva

měkká hřejivá vrstvadrží teplo

Řada produktů orve+Wrap je navržena 
pro následující účely:


