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Zestaw OSP R-1 standard
 

Cena: 1 186,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność na zamówienie

Opis produktu
 

Zestaw OSP R-1 standard

Zestaw OSP R-1 wersja standardowa w torbie z Cordury.
Zestaw umieszczony w torbie.
Opatrunki znajdujące się w torbie są przejrzyście rozmieszczone, z łatwym dostępem do niezależnych przegród.
Użyty materiał oraz rozwiązania konstrukcyjne charakteryzują się łatwością dezynfekcji i prania.

Wyposażenie zestawu:
Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego.
1. Rurki ustno-gardłowe Guedala (zestaw)
2. Worek samorozprężalny - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500 ml i
przewodem tlenowym nie załamującym długości 2m i maskami twarzowymi obrotowymi o 360 stopni całkowicie przezroczystymi,
rozmiar nr 5 (duża) i nr 3 (mała)

Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
1. Kołnierze szyjne:

 regulowany dla dorosłych 1 szt.
 regulowany dla dzieci 1 szt.

2. Zestaw szyn typu Splint w powleczeniu miękkim tworzywem nie przepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin, zmywalnych
środkami dezynfekcyjnymi 2 szt.

Zapewnienie komfortu termicznego
1. Folia aluminiowa, Folia życia dwustronna termoregulacyjna komplet 5 szt.

Opatrywanie oparzeń
1. Opatrunki schładzająco - łagodzące
  Opatrunki hydrożelowe WaterJel o wymiarach: 10x10 cm 2 szt.

Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
1. Zestaw opatrunkowy
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osobisty 2 szt.( wymiary wg standardu )
 kompresy gazowe jałowe 5 szt. 9 cm x 9 cm
kompresy gazowe jałowe 5 szt. 5 cm x 5 cm
gaza opatrunkowa 1m2 2 szt.
gaza opatrunkowa m2 2 szt.
opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm 4 szt.
opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm 8 szt
chusta trójkątna włókninowa 2 szt.
chusta trójkątna bawełniana 2 szt.
bandaż elastyczny o szer.10 cm 3 szt.
bandaż elastyczny o szer.12 cm 3 szt.
siatka opatrunkowa nr1 2 szt.
siatka opatrunkowa nr2 2 szt.
siatka opatrunkowa nr3 2 szt.
siatka opatrunkowa nr6 2 szt.
przylepiec z opatrunkiem 1 szt. 6 cm x 1 m
przylepiec bez opatrunku Omnisilk 1 szt. 5 cm x 5 m
przylepiec bez opatrunku Omnifilm 1 szt. 5 cm x 5 m

Zestaw uzupełniający :

rękawiczki gumowe jednorazowe nr 8 5 par
worek plastikowy na odpady 2 szt. po 20 l
płyn do dezynfekcji rąk 1 szt. ( 240 ml )
nożyczki ratownicze 1 szt.
nóż do cięcia pasów 1 szt.
folia do przykrywania zwłok 3 szt.

 

Galeria
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