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Zestaw PSP R-1 bez deski ortopedycznej
 

Cena: 4 680,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny

Opis produktu
 

Zestaw PSP R-1 bez deski ortopedycznej

Nowy standard wyposażenia z lipca 2013

Wyposażenie zestawu:

I. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych.
II. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii.

1. Rurki ustno-gardłowe Guedala komp. (6 rozmiarów)
2. Jednorazowe maski krtaniowe / jednorazowe rurki krtaniowe 3 szt.
3. Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym 3 szt.
4. Ssak ręczny z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i dzieci - komplet. 1kpl
5. Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację czynną i bierną 100% tlenem (z rezerwuarem
tlenowym)
Maski silikonowe twarzowe obrotowe o 360° całkowicie przezroczyste
6. Worek samorozprężalny dla dzieci umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym)
Maski silikonowe w 2 rozmiarach twarzowe obrotowe o 360° całkowicie przezroczyste
7. Jałowe filtry antybakteryjne Barrierbac „S” 5 szt.
8. Jednorazowy zestaw do tlenoterapii biernej tj. 3 przeźroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej. Dwie duże i
jedna mała, rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi - przeźroczyste
9. Przewód tlenowy 10m 1 szt
10. Butla tlenowa aluminiowa 2,7 na tlen medyczny (400 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 bar) z zaworem w wersji DIN ¾’
napełnianie standard polski, ciśnienie robocze min. 200 atm. 1 szt.
11. Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu zgodny z PN-EN ISO 10524-1:2006

III. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć

1. Kołnierz szyjny regulowany dla dorosłych 2 szt.
2. Kołnierz szyjny regulowany pediatryczny 1 szt.
3. Zestaw szyn typu Kramer w osobnej torbie.
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Wymiary 14 powleczonych szyn stanowiących komplet:

1500 x 150 mm
1500 x 120 mm - 800 x 120 mm - 600 x 80 mm
1200 x 120 mm - 800 x 100 mm - 600 x 70 mm
1000 x 100 mm - 700 x 100 mm - 250 x 50 mm 2szt.
900 x 120 mm 2szt. – 700 ×70 mm

IV. Zapewnienie komfortu termicznego

Folia aluminiowa „Folia życia” 5 szt.

V. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran

1.Zestaw opatrunkowy / szt.

Osobisty „W” 2 szt.
kompresy gazowe jałowe 10 szt. 9 cm x 9 cm
gaza opatrunkowa 1m² 5 szt.
gaza opatrunkowa ½m² 5 szt.
gaza opatrunkowa ¼ m² 5 szt.
opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm 4 szt.
opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm 8 szt.
chusta trójkątna tekstylna 4 szt.
bandaż elastyczny o szer. 10 cm 3 szt.
bandaż elastyczny o szer. 12 cm 3 szt.
siatka opatrunkowa nr 2 1 szt.
siatka opatrunkowa nr 3 1 szt.
siatka opatrunkowa nr 6 3 szt.
przylepiec z opatrunkiem 1 szt. 6 cm x 1 m
przylepiec bez opatrunku 2 szt. 5 cm x 5 m
opatrunek wentylowy na ranę kl. piersiowej 2 szt.
opaska zaciskowa taktyczna 2 szt.

2.Zestaw uzupełniający:

aparat do płukania oka 1 szt.
rękawice ochronne nitrylowe 5 par
worek plastikowy z zamknięciem na odpady koloru czerwonego 2 szt.
płyn do dezynfekcji rąk AHD (250 ml) 1 szt.
nożyczki ratownicze atraumatyczne o dł. 19cm1 szt.
folia do przykrywania zwłok 3 szt.
okulary ochronne 2 szt.
0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10ml 5 szt.
0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250ml 2 szt.
Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała 2 szt.

VI. Opatrywanie oparzeń - Opatrunki Water Jel

na twarz 30×40 cm 2 szt.
wymiar 10×10 cm 1 szt.
wymiar 20×46cm 2 szt.
wymiar 20×55cm 2 szt.
żel w butelce 120ml 2szt.

Plecak / torba na zestaw PSP R-1 1 szt.
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Galeria
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