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Zestaw do pozoracji ran i urazów EMT
 

Cena: 6 790,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność chwilowo niedostępny

Producent Simulaids

Opis produktu
 

Zestaw do pozoracji ran i urazów EMT

Rozbudowany zestaw imitacji ran i urazów pozwalający na realistyczną pozorację dramatycznych wypadków masowych, segregację
rannych oraz naukę rozpoznawania i opatrywania ran i urazów.

Złożony z 95 elementów, w tym 36 ran i złamań otwartych, 6 oparzeń oraz kosmetyków do makijażu.

Krwawiące rany na paskach (w komplecie z rezerwuarem na sztuczną krew i pompką):

1 rana szczęki
1 rana brzucha z wytrzewieniem jelit
2 złożone złamania kości barkowej
2 złożone złamania kości udowej
1 skaleczenie czoła
1 amputacja nogi
2 złożone złamania piszczeli
2 rany postrzałowe dłoni

Rany krwawiące na paskach:

1 ręka poparzona fosforem
1 twarz we wstrząsie
1 poparzenie twarzy: 1,2,3 stopień
1 poparzenie klatki piersiowej: 1,2,3 stopień
1 poparzenie pleców: 1,2,3 stopień
1 poparzenie ręki: 1,2,3 stopień
1 poparzenie przedramienia: 1,2,3 stopień
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36 wybranych ran i złamań otwartych

Akcesoria do makijażu: 

3 butelki koagulantu sztucznej krwi
5 opakowań proszku do sporządzania sztucznej krwi (ok. 3,7 l sztucznej krwi każde)
1 opakowanie celulozy metylowej (do zagęszczania sztucznej krwi)
2 opakowania wosku do pozoracji
2 opakowania Plexiglasu (do umieszczania w wosku i symulowania szkła w ranie)
1 farbka każdego koloru (biała, niebieksa, brązowa i czerwona)
1 butelka kleju
1 opakowanie sztucznego brudu
2 opakownia wazeliny (symulacja poparzeń)
krem do demakijażu kosmetyków do pozoracji ran)
1 plastelina do modelowania - biała
1 plastelina do modelowania - ciemna
2 atomizery
lusterko, pojemnik do mieszania
2 szpatułki plastikowe
6 szpatułek drewnianych

Dostarczany w specjalnym opakowaniu transportowym o wymiarach 25 x 23 x 46 cm i wadze 4.1 kg
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