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WALIZKOWY ZESTAW RATOWNICZY
RESCUEBOX - POSTRZAŁ
Walizkowy zestaw ratowniczy umożliwiający
podjęcie pomocy w najtrudniejszych
warunkach w razie masywnych krwotoków.

ZESTAWY RESCUEbox
Seria walizkowych zestawów ratowniczych RESCUEbox została stworzona z myślą o ratownikach
potrzebujących bardziej profesjonalnego sprzętu oraz zaawansowanych systemów transportowych,
niż standardowe apteczki. Dobór wyposażenia każdego zestawu uwzględnia charakter pracy
ratownika, miejsce działania oraz zakres możliwych czynności ratowniczych. Seria RESCUEbox oferuje
cztery modele zestawów:
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WALIZKA TRANSPORTOWA
Każdy zestaw RESCUEbox umieszczono w ekstremalnie wytrzymałej walizce z atestem IP67, który
gwarantuje wodoodporność w przypadku zanurzenia do 1 metra, a także ochronę przechowywanego
wyposażenia przed kurzem i pyłem. Tworzywo, z którego wykonano kufer jest odporne na zginanie,
naprężenie, udar mechaniczny, działanie związków chemicznych, a także wysokich i niskich
temperatur. Szczelność zamknięcia gwarantują dwie solidne klamry zatrzaskowe o wzmocnionej
konstrukcji. Ponadto, walizka posiada elementy odblaskowe, które poprawiają bezpieczeństwo
użytkownika w ciemności. Na wyposażeniu każdej walizki znajduje się 5 saszetek segregacyjnych
o wymiarach xxxxxx w różnych wersjach kolorystycznych ułatwiających segregację sprzętu i podział
na moduły. Każda z nich posiada przeźroczyste okienko, które pozwala na kontrolę zawartości bez
otwierania oraz wygodne rączki, na których umieszczono miejsca na plakietki informujące o rodzaju
wyposażenia. W saszetkach zastosowano niełamliwe i niezawodne zamki YKK.
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Dane techniczne walizki:
wymiary zewnętrzne walizki: 46,4 x 36,6 x 17,6 cm
wymiary wewnętrzne walizki: 42,6 x 29 x 15,9 cm
atesty: IP67 oraz ATA300
ciężar: ok. 3,0 kg
na wyposażeniu 5 saszetek (kolory: czerwony, niebieski, żółty, czerwony i zielony)

ZESTAW RESCUEbox - POSTRZAŁ
https://youtu.be/CTspnzclRrM
RESCUEbox, model POSTRZAŁ to najbardziej rozbudowany zestaw z całej serii. Został stworzony z
myślą o najtrudniejszych przypadkach, w których zachodzi bezpośrednie zagrożenie życia oraz gdzie
niezbędne jest podjęcie błyskawicznych czynności ratowniczych na miejscu zdarzenia. Wyposażenie
zestawu pozwala choćby na zatamowanie masywnego krwotoku, opatrzenie penetrujących ran w
obrębie klatki piersiowej czy obszernych poparzeń.
Dla kogo RESCUEbox POSTRZAŁ
profesjonalne służby medyczne,
wszystkie służby mundurowe,
ratownicy pola walki,
ﬁrmy ochroniarskie,
myśliwi,
osoby związane ze strzelaniem z broni palnej

WYPOSAŻENIE ZESTAWU
Moduł nr 1 - KRWOTOKI
opatrunek indywidualny, wodoszczelny typu izraelskiego - 2 sztuki
opatrunek hemostatyczny na gazie KLOTPAD Z-FOLD 7,5 cm x 3,7 m
opatrunek hemostatyczny w formie kompresu SIDA CEL 7,5 x 10 cm
opaska uciskowa, staza taktyczna C-A-T, G7
jałowa gaza opatrunkowa 1 m2 - 2 sztuki
marker pernamentny
skompresowana gaza wypełniająca, rolowana Tactical Gauze
koc ratowniczy, folia życia
Moduł nr 2 - TRAUMA
opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej z płaskim zaworem - 2 sztuki
zestaw amputacyjny z suchym lodem
worki na odpady medyczne - 2 sztuki
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koc ratowniczy, folia życia
igła do odbarczenia odmy prężnej
Moduł nr 3 - RKO
maseczka z ﬁltrem do RKO w plastikowej obudowie
maseczka z ﬁltrem do RKO na folii
zestaw rurek ustnogardłowych w różnych rozmiarach - 6 sztuk
koc ratowniczy, folia życia - 2 sztuki
rurka nosowo-gardłowa nr 6
rurka nosowo-gardłowa nr 7
Moduł nr 4 - SKALECZENIA / ZŁAMANIA
elastyczna siatka opatrunkowa nr 3, odcinek 1 metr
elastyczna siatka opatrunkowa nr 6, odcinek 1 metr
jałowa gaza opatrunkowa 1/2 m2 - 3 sztuki
przylepiec tkaninowy 2,5 cm x 5 m
przylepiec tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m
paski do zamykania ran 12 x 10 mm - 6 sztuk
kompres jałowy z wkładem chłonnym 7,2 x 5 cm - 4 sztuki
opaska elastyczna 10 cm x 4 m - 2 sztuki
opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m - 3 sztuki
chusta trójkątna włókninowa - 2 sztuki
koc ratowniczy, folia życia
szyna unieruchamiająca typu SPLINT, długość 47 cm
Moduł nr 5 - PŁYNY / OPARZENIA
aparat do płukania oka z odpływem bocznym
sól ﬁzjologiczna NaCl 0.9% do przemywania ran i ciał obcych, pojemność 250 ml
płyn do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych NEOCIDE, pojemność 50 ml
opatrunek hydrożelowy w płynie BurnJel 120 ml
opatrunek hydrożelowy Burntec, rozmiar 20 x 20 cm - 2 sztuki
Pozostałe wyposażenie walizki:
rękawiczki nitrylowe - 10 sztuk
latarka czołowa, akumulatorowa z trzema trybami światła
nożyczki ratownicze
Na życzenie klienta istnieje możliwość dowolnej modyﬁkacji wyposażenia zestawu zgodnie z
indywidualnymi preferencjami.
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