PARAMEDYK sklep
ul. Gilarska 103
Warszawa

Neseser pielęgniarski (torba z
Cordury)
Dostępność:

dostępny
Cena brutto:

1 247,00 PLN

Neseser pielęgniarski (torba z Cordury)
TNP 1015 TORBA NESESER PIELĘGNIARKI z ampulatorium
Torba neseser pielęgniarki została wykonana z materiału nowe generacji /CORDURA/.
Jest to tkanina wodoodporna o niskiej ścieralności. Użyty materiał oraz rozwiązania konstrukcyjne charakteryzują się łatwością dezynfekcji i
prania.
Torba została tak zaprojektowana aby sprzęt który zostanie umieszczony w torbie był przejrzyście rozmieszczony z łatwym dostępem do
niezależnych przegród.
Torba wyposażona jest w uchwyty do trzymania w dłoni oraz na ramieniu.
Torba oznaczona jest krzyżem św. Andrzeja z elementami odblaskowymi.
Wymiary w mm - Wys/szer/gł: 250/500/270
Waga: 1,50 kg
Wymiary ampulatorium w mm: 80/260/210
Wyposażenie:
zestaw do wykonywania iniekcji,
1. strzykawki (2,5,10,20 ml)po 2 szt.
2. Igły jednorazowe ( 08x40, 1,2x40) po 5 szt.
3. Plastry poinfekcyjne 5mx4cm Prestopor 1 op.
zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych,
1. przyrząd do przetaczania płynów 1 szt.
2. Venflony (0.8,1.0,1.2,1.4) po 2 szt.
3. plaster do kaniul dożylnych Venaplast 1 op.
4. Staza zaciskowa 1 szt.
zestaw do płukania pęcherza moczowego lub przetoki:
1.Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych 50 (60) ml
2.Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku o poj. 50 (60) ml z końcówką do cewników
zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych,
1. kompres gazowy 5x5 cm (jałowy) 5 szt.
2. kompres gazowy 9x9 cm (jałowy) 5 szt.
3. Plaster z opatrunkiem 1mx6 cm 1 szt.
4. Plaster Minifol 72/16 mm 5 szt.
5. Plaster do zamykania ran SteriStrip 6x38mm
6. Plaster do zamykania ran SreiStrip 6x75mm
7. nożyczki do ciecia opatrunków (apteczne)
8. penseta anatomiczna
9. penseta chirurgiczna
10. miska nerkowa
pakiet ochronny przed zakażeniem
1. płyn do dezynfekcji rąk i skóry AHD 2000 250ml spray 1 szt.
2. rękawiczki ochronne ambulatoryjne 5 par
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3. maska fizelinowa na twarz 5 szt.
zestaw przeciwwstrząsowy
1. maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego ? z filtrem Pocket mask (w pudełku)
2. Rurki ustno-gardłowe Guedel 6 szt.
3. Torba na Ampulatorium - do samodzielnego wykorzystania
Sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi
1. Ciśnieniomierz sprężynowy ze stetoskopem
Sprzęt znajdujący się w torbie jest przejrzyście rozmieszczony, z łatwym dostępem do niezależnych przegród.
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