APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY TYPU III
Apteczka pierwszej pomocy typu "III" to rozbudowany
zestaw do udzielania pierwszej pomocy. Wyposażenie
zawiera szeroki zakres materiałów opatrunkowych w
dużych ilościach oraz szereg podstawowych sprzętów
ratowniczych. Dedykowana do miejsc uczęszczanych
przez dużą ilość osób. Idealnie sprawdzi się w budynkach
użyteczności publicznej, dużych biurach, magazynach,
centrach handlowych itp.
Przypominamy, że istnieje możliwość dowolnej
modyfikacji zawartości zestawu wedle życzeń Klienta.
W takim przypadku prosimy o kontakt.

Apteczka pierwszej pomocy typu "III" to rozbudowany zestaw do udzielania pierwszej pomocy. Wyposażenie zawiera szeroki
zakres materiałów opatrunkowych w dużych ilościach oraz szereg podstawowych sprzętów ratowniczych. Dedykowana do miejsc
uczęszczanych przez dużą ilość osób. Idealnie sprawdzi się w budynkach użyteczności publicznej, dużych biurach, magazynach,
centrach handlowych itp.
Przeznaczenie apteczki pierwszej pomocy typu „III”
1. unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
2. zapewnienie komfortu termicznego
3. tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
4. opatrywanie oparzeń
Skład apteczki pierwszej pomocy typu „III”
1. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych
Szyna usztywniająca typu SPLINT 47 cm
Szyna usztywniająca typu SPLINT 100 cm
2. Zapewnienie komfortu termicznego
Koc ratunkowy NRC (folia życia) - 5 sztuk
3. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
Opatrunek indywidualny W duży - 3 sztuki
Kompresy gazowe jałowe, 10 x 10 cm - 10 sztuk
Kompresy gazowe jałowe, 5 x 5 cm - 8 sztuk
Gaza opatrunkowa jałowa, 1/2 m2 - 5 sztuki
Opaska dziana podtrzymująca, 5 cm x 4 m - 5 sztuki
Opaska dziana podtrzymująca, 10 cm x 4 m - 5 sztuk
Chusta trójkątna tekstylna - 4 sztuk
Opaska elastyczna, 8 cm x 4 m - 3 sztuki
Opaska elastyczna, 10 cm x 4 m - 3 sztuki
Plaster z opatrunkiem chłonnym 5 cm x 7,2 cm - 10 sztuk
Plaster z opatrunkiem chłonnym 10 cm x 8 cm - 10 sztuk

Elastyczna siatka opatrunkowa nr 1
Elastyczna siatka opatrunkowa nr 2
Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 - 2 sztuki
Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 - 2 sztuki
Plaster tkaninowy z opatrunkiem w rozmiarze 6 cm x 1 m - 2 sztuki
Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 1,25 cm x 5 m
Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 2,5 cm x 5 m
Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 5 cm x 5 m
4. Opatrywanie oparzeń
1. Opatrunek hydrożelowy 10 x 10 cm – 3 sztuki
2. Opatrunek hydrożelowy 20 x 20 cm – 2 sztuki
5. Zestaw uzupełniający
Sól fizjologiczna NaCl o pojemności 250ml do przemywania oczu - 2 sztuki
Rękawice ochronne wykonane z nitrylu - 20 sztuk
Nożyczki ratownicze ze stopką – 2 sztuki
Środek do dezynfekcji rąk Bioseptol 80, 250 ml
Opaska uciskowa, taktyczna
Pęseta
Maseczka do sztucznego oddychania M1
Maska ratownicza typu POCKET MASK
Gaziki nasączone alkoholem - 20 sztuk
Torba na apteczkę
Wyposażenie apteczki umieszczono w torbie Black Front, model BF-M.
Materiał i użyte komponenty
Do stworzenia torby posłużyły najlepsze materiały oraz komponenty gwarantujące najwyższą jakość i długoletnią eksploatację.
Produkt uszyto z bardzo wytrzymałego materiału poliestrowego (CODURA), który charakteryzuje się niezwykłą odpornością na
przetarcia, ścieranie oraz wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dno torby zostało zabezpieczone nieprzesiąkliwym
materiałem POLYPLAN, który chroni torbę przed wilgocią, płynami i zabrudzeniami. Przy konstruowaniu torby użyto także
markowych komponentów tj.:
profesjonalne i niełamliwe zamki błyskawiczne YKK 10 mm,
niezwykle wytrzymałe elementy plastikowe firmy NEXUS,
certyfikowane taśmy odblaskowe firmy Reflexite,
tytanowe nici Reutex.
Funkcjonalności torby
Torbę BF-M do apteczki pierwszej pomocy typu „III” wyróżnia wysoka funkcjonalność i przemyślane rozwiązania konstrukcyjne.
Dzięki temu, dostęp do wyposażenia jest intuicyjny, a wszystkie sprzęty mają odpowiednie miejsce i znajdują się w zasięgu
ratownika. Torba składa się z przestronnej komory głównej, w której znajdują się liczne gumowe przeszycia, uchwyty i mocowania.
Pośrodku komory głównej umieszczono demontowaną wstawkę, która po jednej stronie posiada obszerną kieszeń siatkową, a po
drugiej przezroczystą zakładkę. Na froncie znajduje się mniejsza komora z licznymi gumowymi przeszyciami, uchwytami i
kiszeniami siatkowymi. W tylnej części torby znajdują się chowane szelki, dzięki którym użytkownik ma możliwość wygodnego
noszenia torby jako plecak.
Charakterystyka torby
waga: 0,9 kg,
wymiary: 37 x 33 x 25 cm

torbę można nosić w ręku za pomocą wygodnej rączki, na ramieniu z użyciem pojedynczego paska oraz jako plecak dzięki
chowanym szelkom,
na torbie umieszczono emblemat gwiazdy życia oraz elementy odblaskowe dla bezpieczeństwa użytkowników podczas
zmroku,
dno torby zabezpieczone przed płynami i zabrudzeniami nieprzesiąkliwym materiałem POLYPLAN oraz elementami z gumy
typu "jeżyk"
Jeśli są Państwo zainteresowani zapoznaniem się z innymi produktami, zapraszamy do działu zestawy ratownicze
Odwiedź nas także na facebooku

