
 
 

 

 

BlueLine S 12L  Модульна система для транспортування цільної крові, свіжої плазми, 

тромбоцитів, еритроцитів та лікарських засобів. 

    («delta T», Німеччина) 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ У ДІАПАЗОНІ 

ВІД 6 до 8 ГОДИН 
Система Blueline S забезпечує легке та 

безпечне транспортування крові/свіжої 
плазми та ліків при певних температурах.  
Зручний розподіл та попереднє 
охолодження забезпечують якісне 
транспортування цільної крові/ плазми та 
ліків. Рідина всередині охолоджуючих 

елементів захищає продукти від теплових 
ударів, та забезпечує необхідну 
температуру зберігання під час 

транспортування.  

 
Ця система була спеціально розроблена для 
потреб Міжнародного Червоного Хреста, 
для здійснення охолодження і 
транспортування контейнерів з цільною  
кров'ю та свіжою плазмою компактним та 
структурованим чином. Кожна секція може 

бути покладена на іншу, емність однієї 
секції: 6 контейнерів з кров'ю або плазмою. 

 
 
Контейнери з кров'ю/ плазмою рівномірно 

тримають температуру з усіх сторін завдяки 

охолоджуючими елементам. 

 
Компактна, модульна конструкція 
забезбепує легке користування, система 

адаптується до будь-яких вимог. Завдяки 
стандартним зовнішнім розмірам, 

підходить до багатьох транспортних засобів  
що  забезпечують  перевезення продуктів 

крові. 
 

 



 

 
 

Ємність   набору   з   п'яти   секцій:   30   контейнерів   з  кров'ю \плазмою. Розмір установки 
становить 400 х 300 х 755 мм. Однак, якщо є більше місця в висоту - конструкція може 
бути збільшена на декілька відсіків. Крім того, можна транспортувати пробірки із 
зразками та контейнерами з кров'ю\плазмою в різних відсіках, але в одній системі. 
 

BlueLine S 12L Комплектуючі 

Нижня частина Середня частина Кришка 

   

Зовнішні: 400 x 300 x 60 мм 

Вага: 0.3 кг 

Зовнішні: 400 x 300 x 166 мм 

Внутрішні: 370 x 263 x 132 мм 

Вага: 0.66 кг 

Зовнішні: 400 x 300 x 36 мм 

Вага: 0.2 кг 

 

Вся система 

 

                                                         Зовнішні: 400 x 300 x 215 мм 

                                                         Внутрішні: 370 x 263 x 150 мм 

                                                            Вага: 1.16 кг 

 

 



 

 
 

 

Охолоджуючі елементи 
BlueLine S 12 L 

Сет з 5 секцій 
Візок 

  

 
 

-30C Accu S 265 ml 0.36 кг Розміри:  

Зовнішні: 400 x 300 x 755 мм 

Внутрішні:  

5 разів по 370 x 263 x 150 мм 

Вага: 3.9 кг 

 

Вага: 5.2 кг 4C Accu S 265 ml 0.25 кг 

22C Plus Accu S 265 ml 0.43 кг 

37C Accu S 265 ml 0.25 кг 

Ремінь для BlueLine S 12 L Картонні коробки Ваш логотип 
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