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Zestaw Ratownictwa Medycznego
WOPR R1 z torbą 2000N
Cena brutto

3 290,00 zł

Cena netto

3 046,30 zł

Cena poprzednia

3 690,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

Z-PSP-R1-WOPR

Opis produktu
Zestaw ratownictwa medycznego WOPR - R1 zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z dnia 27 lutego
2012 r., poz. 261).
Zastosowanie:
Zabezpieczanie lub / i przywracanie drożności dróg oddechowych
Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii
Unieruchamianie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
Zapewnianie komfortu termicznego
Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
Opatrywanie oparzeń
Torba:
Wykonana z ATESTOWANEJ, CERTYFIKOWANEJ W 100% POLSKIEJ TKANINY O WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZERWANIA RÓWNEJ TKANINIE
CORDURA DuPont, O SILE PONAD 2000 Niutonów (Oryginalna Cordura DuPont 560dtx ma wytrzymałość 2100N)
Symbol katalogowy: PSP-R1-WOPR
Wewnątrz wytrzymały nie strzępiący się nylon,
Duże, mocne zamki,
Możliwość przenoszenia w ręku, na ramieniu bądź plecach,
Usztywniona specjalną twardą pianką techniczną o grubości aż 20mm.
Chowane szelki,
Mocowania na butlę + ścianka oddzielająca,
Wiele przestronnych kieszeni oraz przegród do rozmieszenia sprzętu oraz materiałów medycznych,
NAJLEPSZE NA RYNKU SUWAKI YKK
Najmocniejsze klamry i regulatory firmy Duraflex ®
Każda ze ścian usztywniona specjalną twardą pianką techniczną (nie mylić z miękką tapicerską), dzięki czemu z torby tworzy się
sztywny kufer!
Nici TYTANOWE - odporne na działanie większości kwasów, mikroorganizmy, pleśnie, pranie chemiczne i pranie na mokro,
Taśmy odblaskowe oraz krzyż Św. Andrzeja,
Wyprodukowany w Polsce!
Wymiary torby około 82x34x34 cm.
Wymiary komory głównej około 61x19x30 cm,
Pasek na ramię
Producent: EagleMed
Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych,
Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii.
Rurki ustno-gardłowe Guedel - 7 sztuk
Ssak ręczny dla dorosłych i dzieci - komplet.
Resuscytator. Worek samorozprężalny - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100%.
Maska twarzowa do resuscytatora dla osób dorosłych (rozmiar nr 5) i dzieci (rozmiar nr 3)
Maska tlenowa dla osoby dorosłej i dziecka do terapii tlenowej biernej. Maski z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu
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Jałowe filtry antybakteryjne 4 szt.
Przewód tlenowy o długości 10m
Butla tlenowa 3L (400 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 atm), wyposażona w zawór z przyłączem G 3/4 cala
Reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA, z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G 3/4 cala
Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla dorosłych
Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla dzieci
Szyna usztywniająca typu SPLINT o wymiarach 91cm x 11 cm
Szyna usztywniająca typu SPLINT o wymiarach 50 cm x 11 cm - 2 sztuki
Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran:
2x Opatrunek indywidualny A
15x kompresy gazowe jałowe 10x10cm
15x kompresy gazowe jałowe 7,5x7,5cm
30x kompresy gazowe jałowe 5x5cm
1x gaza opatrunkowa jałowa 1m2
2x gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2
5x opaska dziana podtrzymująca 4m x 5 cm
5x opaska dziana podtrzymująca 4m x 10 cm
5x opaska dziana podtrzymująca 4m x 15 cm
2x chustka trójkątna
2x opaska elastyczna szer 8cm x 4m
2x opaska elastyczna szer 10cm x 4m
2x opaska elastyczna szer 12 cm x 4m
2x elastyczna siatka opatrunkowa nr 1
2x elastyczna siatka opatrunkowa nr 2
2x elastyczna siatka opatrunkowa nr 3
2x elastyczna siatka opatrunkowa nr 6
1x plaster tkaninowy z opatrunkiem 6cm x 1m
1x plaster tkaninowy bez opatrunku 5 cm x 5 m
Zestaw uzupełniający:
1x aparat do płukania oka
1x roztwór soli fizjologicznej 250ml do płukania oczu
1x maska do resuscytacji Pocket Mask w pudełku
5x par rękawiczek nitrylowych
3x worek plastikowy na odpady medyczne
1x płyn do dezynfekcji rąk 250 ml AHD1000
1x nożyczki ratownicze
1x nóż do cięcia pasów/młotek bezpieczeństwa
2x koc ratowniczy (folia życia)
Opatrywanie oparzeń
Żel lub spray na oparzenia
Opatrunek hydrożelowy Burn Tec w rozmiarze 10 x 10 cm - 2 sztuki
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Nasze apteczki posiadają odpowiednie zgłoszenia i potwierdzenia w URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW
MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH uprawniające do dystrybucji i sprzedaży dla aptek, firm, jak i osób indywidualnych. Uważaj na
apteczki niewiadomego pochodzenia!
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