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dministration, SUA)

S

-Echipamente de terapie în saloanele de 

ortopedie

-Scaun dentar

-

-

-  de deplasare a 

echipamentelor

-

-

-Fixare de un perete solid sau între corpuri 

-

metalice, ecrane 

-

nedeplasabile sau nedeformabile

-  în 

-

Sector alimentar de etaj

- - sectoare -

- cale -Amplasarea pe rafturi asigurate contra 

-Fixarea cu bride de un element  rigid

-Instrumentar minim de diagnostic 

(termometru, stetoscop, oftalmoscop, aparat 

TA, c

-Paturi de salon

-

artificial) 

-

în saloane de ortopedie

-Monitoare

-Seturi speciale pentru uzul echipelor de triere 

în caz de cutremur vor fi stocate în locuri 

-

la cutremur

-

pacientul sau deplasarea echipamentului

-

zi

-

sau arcuri
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-Butelii de oxigen

-

-

-

-

-Bride de fixare de un element rigid, prevenirea 

-Solidarizarea de un element rigid, prevenirea 

- r în rafturi 

asigurate

-Fixarea de un element rigid sau nedeplasabil

-Fixarea de un element rigid sau nedeplasabil

-

-Ansamblul de echipamente pentru anestezie, 

tc. 

-Oglinzile superioare

-

tampoane etc.

-

va asigura

-Se vor asigura prinderi reciproce ale 

echipamentelor iar ansamblul va fi solidarizat 

-Verificarea elementelor de care sunt prinse ca 

etc., finisajelor tavanului, luminatorului de 

- at în 

-un 

conexe cutremurului

Farmacie

- - nformitate 

cu baremul MS va fi depozitat într-un loc 

Laboratoare

-

-Microscop

-

-Amplasat într-
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-Banca de sânge

-Lichide (reactivi, ap

etc.)

-

accidentale la cutremur

-

rec

Radiologie

-

-

-Filme radiologice

-Verificarea prinderilo

-Asigurare similar lichide în laborator

-

sigure

Sector alimentar general

-

malaxoare, cuptoare, surse de gaze, abur, foc 

-

-Asigurarea unor robinete duble pentru închis 

-Asigurarea capacelor de autoclave cu 

la seism

Alte sectoare

-Extinctoare

-Frigidere zvelte

-Depozite

-Modul de prindere va asigura stabilitatea în 

-Fixare de un element rigid 

-Amplasarea obiectelor fragile pe rafturi 

special asigurate

-

originale acolo unde se permite

-Cutiile vor fi stivuite având fiecare rând 

rândul precedent pentru a se conferi stabilitate  


