
Rescue Tape
Bombažni fleksibilni povoj za prvo pomoč in nego majhnih ran.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86661 Rescue Tape RQT 
86682 Rescue Tape RQT6

25 mm x 4.5 m zvitek 
Vrečka s 6 kosi

Lastnosti in prednosti

• Se ne zalepi na kožo ali lase – se enostavno odstrani
• Raztegljiv - omogoča popolno svobodo gibanja
• Omogoča dihanje kože - preprečuje potenje
• Odporen na vodo, olje, maščobe in umazanijo - ostane

na mestu, tudi v težkih delovnih pogojih
• Ni alergen - ne vpliva na uporabnikovo kožo
• Enostaven za odstranitev, brez uporabe škarij in nožev

Uporaba

KENT Rescue Tape je idealna rešitev za poškodbe prstov in se lahko nanese 
neposredno na krvaveče rane. Za profesionalne uporabnike je to najprimernejši povoj za 
oskrbo ran.
KENT Rescue Tape se drži le sebe in ves čas ostane prilagodljiv, kar omogoča normalno uporabo 
prstov brez nelagodja.

KENT Rescue Tape lahko nanesemo pod vodo saj se med umivanjem rok ne odlepi.

Navodila za uporabo

1. Očistite in razkužite rano.
2. Začnite navijati Rescue Tape nad konico prsta.
3. Povoj Rescue Tape ovijte okoli rane od konice prsta navzdol. Ne povijte pretesno, da ne ovirate prekrvavite

prsta.
4. Po 4-5 slojih odtrgajte povoj Rescue Tape in ga trdno pritisnite na preostal del povoja.



Tehnične informacije

Splošne informacije:

Bombaž

Modra

25 mm

4,5 m

36 mesecev

Osnovni material: 

Barva:

Širina:

Dolžina:

Rok uporabe: 

Tarifna številka: 3005 90 50

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja 
KENT (Amber House, ShowgroundRoad, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo 
uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne 
lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so 
verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene 
odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in 
primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, 
ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika
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