PRODUCT INFORMATIE
GERMA/FERNO KANGOOFIX
Artikel nr.: 15271000819

Germa Kangoofix:
Het Kangoofix-bevestigingssysteem, voor veilig ambulance vervoer van een pasgeborene, is
het nieuwe unieke en gepatenteerde systeem dat de veiligheid en comfort voor het kind, de
ouder en de verpleegkundige aanzienlijk verbeterd tijdens het vervoer op een brancard in
een ambulance. De Kangoofix specificaties zijn goed gedocumenteerd en getest door
medische studies alsook botsproeven (crashtest) volgens de Europese standaard van 10G en
20G voor- en achterwaarts.
Product omschrijving:
Het Kangoofix bevestigingssysteem is gemakkelijk op te bergen in een ambulance en is
eenvoudig toe te passen op het kind. Het materiaal en de riemen zijn zeer zacht, het
binnenste deel is geschikt en goedgekeurd voor direct huidcontact. Voor bescherming van
de pasgeborene wordt er gebruik gemaakt van een beschermende ‘heat cover’ en muts om
de baby warm houden. Deze ‘heat cover’ beschermd en verminderd het risico op
onderkoeling. De 5-punts veiligheidsgordel kan veilig en eenvoudig op de ouder op de
brancard worden vastgemaakt. De Germa Kangoofix wordt veilig aan de bestaande
riemenset op de brancard bevestigd. Indien er een onverwachte situatie optreed met het
kind of de moeder dan kan de Kangoofix eenvoudig losgekoppeld worden door middel van
een ‘quick release’ knop op de Kangoofix riemenset.
Product informatie:
• Verbetering van het vervoer én de veiligheid voor het kind, de ouder en de
verpleegkundige;
• Medische studies tonen aan dat de medische toestand van baby's verbeteren met
het directe huid contact met de ouder;
• Alle gebruikte materialen zijn goedgekeurd en getest voor deze specifieke
toepassing;
• De Germa Kangoofix is goedgekeurd volgens geldende normen incl. dynamische
crash test van 10G conform EN 1789 en 20G voor- en achterwaarts;
• Gemakkelijk op te bergen en een gewicht van maar 1 kg.

Certificering:
CE EN1789 EN1865

Afmetingen
Lengte: 330 mm
Hoogte: 65 mm
Breedte: 230 mm
Gewicht: 1 kg
Kleur: Grijs, rood en zwart
Draagvermogen: 1,6kg tot 5kg
Accessores:
Art.nr.:
15271000821

Onderdelen/materialen

Stof: Breath-o-prene Oeko-Tex 100
Riemen: Polyester
Gespen: Metaal met plastic beschermlaag,
voldoet volledig aan de normering voor
stoelriemen voor kinderen.

Product omschrijving:
Germa Kangoofix 5-punts veiligheids riem

15271000826

Germa Kangoofix binnen harnas +
Germa Kangoofix ‘Heat cover’ inclusief muts

15271000824

Germa Kangoofix Nek/Rug beschermingsplaat

15271000825

Ferno tas

