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Zestawy ratownictwa medycznego 

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1

Zestaw ratownictwa medycznego OSP R-1

Zestaw ratownictwa medycznego OSP R-1

Zestaw ratownictwa medycznego OSP R-1

Zestaw RO - torba PVC 
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kompletny z opatrunkami WATER JEL według załącznika nr 3 do Zasad Orga-
nizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG zatwierdzony przez Komendanta 
Głównego PSP z lipca 2013.

z opatrunkami hydrożelowymi WATER JEL (plecak PSP 
R1, szyny Kramera, deska ortopedyczna szer 46 cm 
(18 cali) ze stabilizacją głowy i pasami bezpieczeństwa) 
według zał. nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa 
Medy cznego w KSRG zatwierdzony przez Komendanta 
Głównego PSP z lipca 2013.

 - wersja standardowa

opatrunki Water- Jel

 - w torbie PSP R-1.

Wymiary zewnętrzne wys/szer/gł [mm] 700/400/290, pojemność - 80 litrów, 
materiał Poliester PVC600
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Zestaw uzupełniający do zestawu PSP R1 

Zestaw uzupełniający do zestawu PSP R1 

Zestaw uzupełniający do zestawu PSP R1 

Zestaw do tlenoterapii biernej butla, reduktor, maski pedia-
tryczna i dla dorosłych, przewód tlenowy (bez torby)

Zestaw do tlenoterapii biernej  butla, reduktor, maski pedia-
tryczna i dla dorosłych, przewód tlenowy (bez torby)

Zestaw do tlenoterapii biernej butla, reduktor, maski pedia-
tryczna i dla dorosłych, przewód tlenowy (w torbie)
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kompletny z rurkamii krtaniowymi i deską ortopedyczną pe-
diatryczną i zestawem TRIAGE (luty 2013) 

kompletny z maskami krtaniowymi (lipiec 2013) 

kompletny z rurkami krtaniowymi (lipiec 2013) 

Zestaw uzupełniający do zestawu PSP R1

Zestaw uzupełniający do zestawu PSP R1 

Zestaw uzupełniający do zestawu PSP R1 
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kompletny z maskami krtaniowymi i unieru cho mieniem pediatrycznym PEDI-
-KIT i zestawem TRIAGE (luty 2013).

kompletny z rurkami kraniowymi i unieruchomieniem pediatrycznym PEDI-KIT 
i zestawem TRIAGE (luty 2013).

kompletny z maskami krtaniowymi i deską ortopedyczną pediatryczną i zesta-
wem TRIAGE (luty 2013).
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Zestaw MCI TRIAGE Medline

Torba sanitarna bez wyposażenia
Materiał - brezent, wymiary (dł/szer/gł): 26/12/21 cm

Apteczka RATOWNIK R1 KSP do ratownictwa wodnego 
zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. 
z 27 lutego 2012 r., poz. 261)
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Zestaw przeznaczony dla osoby wykonującej segregację medyczną TRIAGE 
skład: 50 kart segregacyjnych wykonanych na papierze wodoodpornym, nie-
rozrywalnym, w przeźroczystym etui z możliwością przymocowania do poszko-
dowanego, kamizelka TRIAGE; latarka czołowa; światło chemiczne Snap nie-
bieskie, rękawiczki nitrylowe, notatnik MICRO TRIAGE, mazak wodoodporny, 
nożyczki oraz torba TRIAGE (Cordura, YKK, 3M – 3 lata gwarancji).

Zestaw TRIAGE podstawowy

Zestaw TRIAGE I

Zestaw TRIAGE II
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50 opasek segregacyjnych

50 opasek segregacyjnych + 10 kart

50 opasek + 10 kart, 3 kamizelki + torba
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Przenośne zestawy pierwszej pomocy

Przenośny Zestaw Pierwszej Pomocy ZPP typ A 
- Walizka metalowa lub torba. Oznaczenia – zielony krzyż

Przenośny Zestaw Pierwszej Pomocy ZPP typ B
Walizka metalowa lub torba

Przenośny Zestaw Pierwszej Pomocy ZPP typ C 
Walizka metalowa lub torba. Oznaczenia: zielony krzyż.

Przenośny zestaw do udzielania Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy KPP

18

18

18

18

18

02

02

02

02

02

001

000

002

003

004

Dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 pracowników zorganizowanych w 
dużych halach, na dużej przestrzeni, o znacznie oddalonych od siebie stanowi-
skach pracy.

Dla małych, kilkuosobowych przedsiębiorstw zlokalizowanych w halach (np. ma-
gazyny) lub działających w terenie  (małe firmy usługowe, energetyka); zalecane 
do obsługi jednego wydziału.

Materiał Szerokość
[mm]

Wysokość 
[mm] 

Głębokość 
[mm] 

Waga 
[kg] Kolor Uwagi  

blacha sta-
lowa lub stal 
nierdzewna

330 540 110 8,3 
pomarańczo-

wy lub stal 
nierdzewna

zwiększona odporność 
na uszkodzenia i trudne 
warunki przechowywania

Materiał Szerokość
[mm]

Wysokość 
[mm] 

Głębokość 
[mm] 

Waga 
[kg] Kolor Uwagi  

blacha sta-
lowa lub stal 
nierdzewna

330 540 140 811,5 
pomarańczo-

wy lub stal 
nierdzewna

zwiększona odporność 
na uszkodzenia i trudne 
warunki przechowywania

Materiał Szerokość
[mm]

Wysokość 
[mm] 

Głębokość 
[mm] 

Waga 
[kg] Kolor Uwagi  

blacha sta-
lowa lub stal 
nierdzewna

240 400 110 4,2 
pomarańczo-

wy lub stal 
nierdzewna

zwiększona odporność 
na uszkodzenia i trudne 
warunki przechowywania

Dla przedsiębiorstw zatrudniających od 5 do 50 pracowników zorganizowanych w 
dużych halach, na dużej przestrzeni, o znacznie oddalonych od siebie stanowi-
skach pracy; zalecane do obsługi jednego, dużego wydziału.
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Apteczki samochodowe

Apteczka samochodowa typ AS-I torba

Apteczka samochodowa typ AS-II torba

Apteczka samochodowa typ AS-III torba

Apteczka samochodowa typ AS-IV torba

18

18

18

18

18

03

03

03

03

03

000

001

002

003

004

• Indywidualna ochrona osób udzielających pierwszej pomocy (płyn do dezynfekcji, rękawiczki)
•	 Udzielanie pierwszej pomocy (kompresy gazowe, bandaże, opaski elastyczne do opatrywania ran i tamowa-

nia krwotoków)
•	 Unieruchamianie (Szyna Kramera do unieruchamiania złamań/zwichnięć, kołnierz ortopedyczny do unieru-

chamiania kręgów szyjnych)
•	 Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (pałeczka świetlna, opaska odblaskowa)

-  Wymiary zewnętrzne szer/wys/głęb [mm]: 340/180/110
-  Waga – 1 kg, 
-  Materiał – PVC, kolor czerwony
-  Oznaczenia: Krzyż św. Andrzeja

- Wymiary zewnętrzne szer/wys/głęb [mm]: 400/250/110
- Waga – 1,6 kg
- Materiał – PVC, kolor czerwony
- Oznaczenia: Krzyż św. Andrzeja

-  Wymiary zewnętrzne szer/wys/głęb [mm]: 400/250/110
-  Waga – 2 kg
-  Materiał – PVC, kolor czerwony
- Oznaczenia: Krzyż św. Andrzeja

-  Wymiary zewnętrzne szer/wys/głęb [mm]: 370/250/130
-  Waga – 1,8 kg
-  Materiał – PVC, kolor czerwony
- Oznaczenia: Krzyż św. Andrzeja
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Transport poszkodowanego

Deski i szyny

Deska ortopedyczna kompletna ze stabilizacją klockową 
głowy i kpl 4 pasów
Deska ortopedyczna ze stabilizatorem głowy i pasami stabilizującymi służy do bezpiecznej ewaku-
acji, zabezpieczania i transportu z miejsca zdarzenia osób poszkodowanych, z podejrzeniem lub 
rozpoznaniem urazu kręgosłupa, miednicy lub urazów wielonarządowych. Stabilizator głowy i deska 
są odporne na pleśń i bakterie, nie absorbują płynów i są łatwe do czyszczenia.

Deska ortopedyczna Iron Duck model Ultra Vue 16' 
kompletna ze stabilizacją głowy i kpl 4 pasów (żółta)
Wyposażone w 14 dużych uchwytów (możliwość pracy w grubych rękawicach)
Wykonanie: sztywny polietylen, zmywalne, przepuszczalne dla promieni X w 100%. Konstrukcja: 
szeroka powierzchnia dla pacjenta wzmocniona specjalnym wypełnieniem gąbkowym. 

Deska ortopedyczna Iron Duck model Ultra Vue 18' 
kompletna ze stabilizacją głowy i kpl 4 pasów (pomarańczowa)
Deska służy do pełnej stabilizacji kręgosłupa.
xx wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, pozwalająca na diagnostykę rtg,
xx odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury (-30°C do + 70°C) i substancje 

ropopochodne,
xx gładka płaska powierzchnia leża pacjenta, ścięty koniec od strony nóg,
xx 26 zdystansowanych od podłoża otworów umieszczonych na obwodzie służących do transportu - 

w tym 14 do przenoszenia za pomocą rąk
xx w 14 otworach na obwodzie zamocowane trzpienie służące do montażu pasów bezpieczeństwa 

lub pasów do transportu

Deska stabilizacyjna pediatryczna PEDI-KIT w torbie
Deska stabilizacyjna przeznaczona specjalnie dla dzieci. Na górnej powierzchni deski znajduje się 
skala metryczna, służąca do określania wzrostu dzieci (przydatna przy określeniu dawki leków). 
Deska może być montowana na standardowej desce ortopedycznej dla dorosłych lub przenoszona 
samodzielnie, za pomocą wbudowanych uchwytów.
Elastyczny materac na powierzchni deski – zwiększa komfort poszkodowanego miękka przegro-
da, umieszczana między kolanami poszkodowanego, zestaw klocków-poduszek zapewnia stabilną 
pozycję głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa, przenikliwa dla promieni X, umieszczona w torbie 
transportowej.
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Wymiary zewnętrzne 
szer/wys/głęb [mm] Waga Nośność Odległość uchwytów 

noszy od podłoża
Pływalność dodatnia 

przy obciążeniu Materiał Cechy materiału Kolor

460x1830x45 ok. 8,10 kg max. 450 kg min. 2,5cm 112 kg tworzywo 
sztuczne

zmywalne, przepusz-
czalne dla promieni X żółty

Długość Szerokość Nośność Waga Pływalność dodatnia przy obciążeniu
183 cm 41 cm 270 kg 7,20 kg do 90 kg

Długość Szerokość Obciążenie Waga Pływalność dodatnia przy obciążeniu
183 cm 46 cm do 450 kg 9,9 kg 113,4 kg
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Deska ortopedyczna pediatryczna Meber Duck  
ze stabilizacją głowy i kpl 3 pasów
Deska DUCK wyróżnia się profilowanym zagłówkiem, dzięki któremu łatwo stabilizuje się dziecko w pozycji fizjologicznej
xx wyprofilowana powierzchnia deski celem prawidłowego ustawienia odcinka szyjnego kręgosłupa
xx prześwietlana dla promieni X, 
xx komplet w torbie - futerale transportowym wykonanym z cordury.

Deska ortopedyczna składana ze stabilizacją głowy i kpl. 
pasów
xx tworzywo sztuczne, zmywalne, przepuszczalne dla promieni X,
xx pasy zabezpieczające, mocowane obrotowo,
xx mocowanie pasów min. 5 na stronę oraz możliwość przypinania pasów bez poruszania pacjenta,
xx zestaw klocków-poduszek do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego z  możliwością zmia-

ny punktu pracy pasów mocujących, z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego,
xx ciężar noszy max. 10kg, nośność min. 130kg,
xx odległość uchwytów noszy od podłoża - min. 2,5 cm,
xx zwężenie końca dystalnego noszy,
xx dodatnia pływalność noszy
xx wymiary: 410x1830x51, wymiary po złożeniu: 410x915x100 mm

Wymiary: dł. 185cm/szer. 41-28cm/wys. Ze stabilizacją 22cm

Deska ortopedyczna składana UltraSpace save ze 
stabilizacją głowy i kpl. pasów (żółta)

Szyna wyciągowa dla dorosłych TS-101/1 VM

Szyna wyciągowa uniwersalna dla dorosłych i dzieci 
jednokończynowa Telford-TTD
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Deska ortopedyczna pediatryczna ze stabilizacją głowy i 
kpl 3 pasów
Pediatryczna deska stabilizująca SB-8 służy do bezpiecznego transportu dzieci i jest kompatybilna z 
większością pediatrycznych stabilizacji klockowych.
xx Materiał - zmywalny, przenikalny dla promieni X
xx 3 różnokolorowe, regulowane pasy lub system pasów pajęczynowych do stabilizacji tułowia,
xx 8 pinów do wpięcia pasów,
xx 14 otworowych uchwytów do przenoszenia umieszczone na obwodzie,
xx Wypukły spód ułatwiający podnoszenie z podłoża,
xx Płaska powierzchnia ułatwiająca dezynfekcję.

18 04 005

Długość Szerokość Grubość Nośność Waga Materiał
1380 mm 350 mm 46 mm 150 kg 4 kg tworzywo sztuczne

Długość Szerokość Grubość Nośność Waga Materiał
1250 mm 410 mm 50 mm 100 kg 4 kg tworzywo sztuczne
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Zestaw szyn próżniowych
Służą do unieruchomienia uszkodzonej części ciała w pożądanej pozycji w celu 
udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Szyny próżniowe umożliwiają unie-
ruchomienie nóg, kolan, rąk, nóg dziecięcych, rąk dziecięcych.
W skład zestawu wchodzi:
 1. Szyna na kończynę górną: 67x34 cm
 2. Szyna na kończynę dolną 100x68 cm
 3. Szyna do unieruchomienia kręgów szyjnych: 65x20 cm
 4. Ręczna pompka próżniowa
 5. Zestaw naprawczy z dodatkowym zaworem
 6. Torba transportowa
Wymiary: 200/800/250, waga: 3,4 kg.

Zestaw szyn próżniowych - pomarańczowe
Zestaw szyn próżniowych przeznaczonych do unieruchomienia złamań oraz podejrzeń złamań 
i zwichnięć kończyn górnych i dolnych, unieruchomienia urazów stawów w kończynach w pozycji 
zastanej. Szyny działają na zasadzie morfologicznie kompresowanych materiałów. Luźny polimer w 
zamkniętej przestrzeni komory szyny próżniowej posiada zdolność kopiowania kształtu ciała czło-
wieka, a po wypuszczeniu powietrza z komory próżniowej naprawia ten kszałt przez zmianę luźnej 
formy w zwartą. Poprzez ponowne wpuszczenie powietrza do komory prózniowej polimerowe wypeł-
nienie, czasowo sztywne i zwarte, staje się znowu luźne a szyna mocująca jest gotowa do ponow-
nego unieruchomienia. Szyny próżniowe składają się z jednej hermetycznie odseparowanej komory 
póżniowej zaopatrzonej w zawór ciśnienia. Wypełnienie polimerowe komory próżniowej / VS-115 
(N), VS-116 (N), VS-117 (N) jest swobodne.
Główne elementy szyny: część główna szyny (obudowa), polimeryczne wypełnienie komory próźnio-
wej, system mocujący, zawór ciśnienia.
Główna część szyny jest wykonana z wodoodpornego, łatwozmywalnego materiału PCV.
System mocujący składa się z pasków mocujących z taśmami mocująctymi Velcro z haczykami, 
główna część szyny oraz pasek zawieszjący pokryte są welurowym Velcro (tylko szyny VS-115 (N) i 
VS-116 (N)). Pokrywa pompy próżniowej jest wykonana ze sztywnego PVC-CAW.
Skład: szyna krótka, szyna średnia, szyna długa, pompka, - zestaw naprawczy, torba transportowa.

Zestaw szyn Kramera 14 szt w torbie

18 04 011

18 04 012

18 04 013

18 04 014Zestaw szyn Kramera 14 szt w torbie
Torba do transportu szyn, wyposażona w dwa uchwyty połączone zapięciem rze-
powym, uchwyty umożliwiające transport szyn w ręku i na ramieniu; każda z szyn 
znajduje się w zdejmowanym, miękkim powleczeniu; konstrukcja powleczenia 
szyn-szew wewnętrzny, nić rdzeniowa.
Rozmiary 
szyn Kramera: 1) 1500 x 150 mm - 1szt

2) 1500 x 120 mm - 1szt
3) 1200 x 120 mm - 1szt
4) 1000 x 100 mm - 1szt
5) 900 x 120 mm - 1szt
6) 900 x 100 mm - 1szt
7) 800 x 120 mm - 1szt

8) 800 x 100 mm - 1szt
9) 700 x 80 mm - 1szt
10) 600 x 80 mm - 2szt
11) 500 x 80mm - 1szt
12) 260 x 50 mm - 1szt
13) 250 x 40 mm - 1szt.
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Nosze, materace próżniowe oraz kosze 
ratownicze

Nosze zbierakowe aluminiowe WSX E4 srebrne
Nosze z wielostopniową regulacją długości noszy umożliwiające dopasowanie 
ich do wymiarów pacjenta. Konstrukcja zamków spinających łopaty wyklucza 
przypadkowe ich rozpięcie oraz umożliwia ich spięcie nawet pod pewnym ką-
tem. 10 ergonomicznych uchwytów, trzy pasy zabezpieczające o regulowanej 
długości mocowane do ramy noszy, możliwość złożenia noszy na pół.

Nosze podbierakowe aluminiowe TG
Służą do bezpiecznej ewakuacji, zabezpieczenia i tran sportu osób poszkodo-
wanych z podejrzeniem lub rozpoznaniem urazu kręgosłupa, miednicy i ura-
zów wielonarządowych z miejsca zdarzenia. Konstrukcja noszy pozwala na ich 
rozpięcie i podłożenie pod pacjenta bez jego podno szenia, przekładania czy 
obracania. Lekkie, wytrzymałe na kontakt z szorstkim podłożem. Regulowana 
długość pozwala na dopasowanie do wzrostu pacjenta. Wklęsła powierzchnia 
minimalizuje ruchy pacjenta podczas transportu. Dwa regulowane pasy. 

Nosze płachtowe w torbie
Nosze płachtowe służą do ewakuacji poszkodowanego z trudno dostępnych 
miejsc. Wyposażone w 10 uchwytów transportowych ze specjalnymi wzmocnie-
niami, które ułatwiają trzymanie noszy. Materiał – brezent - łatwy do czyszczenia 
i dezynfekcji, odporny na przetarcia, nieprzemakalny.

Nosze płachtowe brezentowe na stelażu  
aluminiowym, składane
Nosze są przeznaczone do wykorzystywania w karetkach pogotowia, szpita-
lach polowych (do przenoszenia rannych i pacjentów), do transportu pacjentów 
ze złamaniami, przy przekazywaniu poszkodowanych do dalszej opieki medycz-
nej, także dla sztabów zarządzania kryzysowego oraz Krajowej Bazy Specjali-
stycznej PSP. Nosze pozwalają na sprawne ułożenie pacjenta na stole opera-
cyjnym lub łóżku, a następnie łatwe ich wyciągnięcie spod pacjenta. Mechanizm 
zapięcia typu zawiasowego pozwala na składanie na pół.
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Nosze rozłożone wys/szer/głęb [mm] Nosze złożone wys/szer/głęb [mm] Waga kg Nośność kg Materiał Kolor

2100x520x150 1080x170x90 6 kg 159 aluminium i tworzywo sztuczne zielony

Nosze rozłożone 
wys/szer [mm.] 

Nosze złożone 
wys/szer/głęb [mm] 

Waga
kg Materiał Kolor

1950x770 285x350x110 1,25 brezent czerwony

Nosze rozłożone 
wys/szer/głęb [mm.] 

Nosze złożone 
wys/szer/głęb [mm] 

Waga
kg Udźwig Zakres regulacji 

długości [mm]
1700x430x80 1210x430x80 7 159 1705-2045

Wymiary wys/szer/głęb [mm] Waga [kg] Udźwig [kg] Zakres regulacji długości [mm]

2000x420x40 7 159 1660-2000
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Nosze rolowane typu SKED
Nosze te dostarczone są w zestawie z materacem próżniowym oraz pasami 
i zawiesiami do transportu pionowego i poziomego. Umożliwia to zarówno ewa-
kuację na lądzie jak i w wodzie. Materac próżniowy zbudowany jest z dwóch 
hermetycznych komór: próżniowej i powietrznej. Komora próżniowa o budowie 
kanałowej zapobiegającej przesuwaniu wewnątrz umieszczonego granulatu. 
Wyposażony jest w 4 pasy velcro oraz 5 par uchwytów transportowych. Wymiary 
materaca próżniowego:  210 cm x 95 cm. W komplecie także: torba transporto-
wa, komplet karabińczyków, pompka i zestaw naprawczy.

Materac próżniowy w torbie
Stworzony dla bezpiecznej stabilizacji i transportowania pacjenta w wymaganym 
położeniu. Wykonany z tekstyliów pokrytych z obu stron powłoką z PVC. Wy-
pełnienie umieszczone jest w 12 komorach, aby uniemożliwić przesuwanie się 
granulatu pod ciężarem pacjenta. Plastikowe wzmocnienie umieszczone w czę-
ści biodrowej umożliwia obniżenie pojemności/przepustowości wypełnienia i cał-
kowitej wagi. Część materaca stanowi ochronne podłoże mocno przytwierdzone 
do materaca. W podłożu  8 uchwytów i 3 pasy.
Wymiary: 85 cm x 200 cm, waga: 5,5 kg

Materac próżniowy 12 komorowy z pompką
Wyposażony w 8 uchwytów oraz 3 pasy mocujące. Wykonany z tekstyliów po-
krytych z obu stron warstwą PVC, a wewnątrz umieszczono granulat, który po-
zwala na dopasowanie kształtu materaca do ciała poszkodowanego. 12 komór 
zapewnia nieprzesuwanie się granulatu pod wpływem ciężaru ciała. Plastikowe 
wzmocnienie umieszczone w części biodrowej umożliwia zmniejszenie ilości wy-
pełnienia i całkowitej wagi materaca.

18 05 006

18 05 007

18 05 008

Nosze płachtowe brezentowe na stelażu  
aluminiowym składane + kółka

18 05 005

Nosze rozłożone - wymiary 
wys/szer/głęb [mm]

Nosze złożone - wymiary 
wys/szer/głęb [mm] 

Waga
kg

Nośność 
kg Materiał Kolor

1850x520x200 940x520x90 6 kg 159 aluminium i tworzywo sztuczne niebieski

Nosze płachtowe na stelażu aluminiowym są przezna-
czone do wykorzystywania w karetkach pogotowia, szpi-
talach polowych, a także w działaniach ogólnych - do 
transportu pacjentów ze złamaniami, w szczególności 
do ewakuacji i transportu pacjentów, przy przekazywaniu 
poszkodowanych do dalszej opieki medycznej. Mecha-
nizm zapięcia typu zawiasowego pozwala na składanie 
na pół (co ułatwia magazynowanie i przechowywanie), 
a następnie szybkie i łatwe ich rozkładanie.

Wymiary materaca 
rozłożonego dł./szer. [mm]

Wymiary materaca złożonego w torbie 
dł./szer./wys. [mm]

Waga
kg Materiał Cechy materiału Kolor

2000x850 710x700x270 5,50 PVC odporny na przetarcia czerwony
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Materac próżniowy 12 komorowy z podłogą trans-
portową i pompką
Jest to sprzęt wielokrotnego użytku, stworzony dla bezpiecznej stabilizacji i trans-
portowania pacjenta w wymaganym położeniu. Tekstylny z powłoką z PVC. 
Wypełnienie w 12 komorach, aby uniemożliwić przesuwanie się granulatu pod 
ciężarem pacjenta. 
Część materaca to ochronne podłoże mocno przytwierdzone do materaca. 
Podłoże wyposażone jest w 8 uchwytów i 3 pasy. 
Wymiary: 85 cm x 200 cm, waga: 5,5 kg. 

Materac próżniowy 14 komorowy VM 171.1
Materac próżniowy ma system 14 pikowanych komór (kanałów) wewnętrznych 
uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta. 
Konstrukcja materaca oparta o niezależne komory uniemożliwia załamywanie 
się usztywnionego materaca podczas podnoszenia chorego oraz usprawnia ak-
cje ratunkową. W przypadku standardowych materacy próżniowych oferowanych 
przez innych producentów granulat umieszczony jest w formie luźnej, w związku 
z czym należy przed umieszczeniem pacjenta na materacu odpowiednio równo-
miernie do rozprowadzić po wewnetrznej powierzchni. W przypadku materaca 
VM 171.1 firmy Vakuform budowa komorowa (kanałowa) zaoszczędza czas, jaki 
jest potrzebny na wykonanie wyżej wymienionych czynności. Zastosowana kon-
strukcja komorowa zwiększa bezpieczeństwo podczas transportu, zapewniając 
właściwe unieruchomienie poszkodowanego.
Materac jest całkowicie przenikalny dla promieni X. Szerokość materaca zwęża 
się do dołu. Zestaw dołączany jest z pompką. Dzięki dużym rozmiarom - materac 
pozwala na użycie nawet u pacjentów wysokich i otyłych .
W zestawie:
xx 12 uchwytów umożliwiających transport,
xx 3 pasy poprzeczne bezpieczeństwa
xx rozmiar – 100 cm (w najszerszej części) x 200 cm
xx akcesoria -  pompka

Kosz ratowniczy jednoczęściowy (nosze kubełkowe)
Nosze kubełkowe mają zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych: w górach, 
w powietrzu, nad morzem. 
Wyposażone są w pasy nośne, dzięki którym nadają się do podwieszenia i trans-
portu helikopterem, a także dźwigiem wieżowym. 
Wyposażenie: 
xx 4 pasy bezpieczeństwa na szybkozłączach o regulowanej długości, 
xx 4 zawiesia do transportu wysokościowego mocowane do kosza za pomocą 

karabińczyków z blokadą przypadkowego otwarcia, 
xx 4 pasy umożliwiające ciągnięcie po ziemi, wymodelowane płozy na spodniej 

części noszy, 
xx gąbka nieprzepuszczalna dla wydzielin – w wewnętrznej części noszy, 
xx dodatkowa podstawka pod stopy poszkodowanego, mocowana na pasie – dla 

osób o niższym wzroście.

18 05 009

18 05 010

18 05 011

Wymiary zewn. dł./szer./grub. [mm] Waga kg Nośność [kg] Materiał Cechy materiału Kolor

2190x640x180 16 max. 272 tworzywo 
sztuczne

wolne od toksyn,  zanieczyszczeń, trudno-
palne, wodoodporne, nierdzewne pomarańczowy
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Kosz ratowniczy jednoczęściowy TOBOGA
Kosz ratowniczy TOBOGA jednoczęściowy posiada system czterech pasów bez-
pieczeństwa oraz podpórką na nogi. Zewnętrzna część koszy wykonana jest po-
limeru ABS, który został wzmocniony mocną aluminiową ramą. 
Nosze posiadają 12 uchwytów, co sprawia że jest on poręczny w obsłudze. Wbu-
dowane w kosz mocne mosiężne kółka zostały doskonale usytuowane do mo-
cowania zawiesi. W celu zwiększenia komfortu pacjenta zastosowano czarny, 
piankowy wkład.
Kosz jest odporny na środki chemiczne, promieniowanie UV, rdzę oraz korozję. 
Cztery pasy zabezpieczające mogą być w łatwy sposób przekładane w celu do-
pasowania do rozmiaru pacjenta. Regulowana podpórka do nóg jest wykonana 
z tego samego materiału co kosz. Zewnętrzna część dna kosza posiada trzy 
wzdłużne wgłębienia, które ułatwiają transport na wodzie, śniegu lub nierównym 
terenie.

Kosz ratowniczy dwuczęściowy (nosze kubełkowe)
Nosze kubełkowe zostały skonstruowane z myślą o ich zastosowaniu 
w sytuacjach nadzwyczajnych, w górach, w powietrzu czy nad morzem. 
Są trwałe i elastyczne, a bogaty zestaw akcesoriów umożliwia ratownikom ich 
bardzo szerokie i szybkie zastosowanie. Nosze są wyposażone w specjalne 
pasy nośne, dzięki którym nadają się do podwieszenia i transportu helikopterem, 
a także dźwigiem wieżowym.
Nosze wyposażone są w :
xx 4 pasy bezpieczeństwa na szybkozłączach o regulowanej długości,
xx 4 zawiesia do transportu wysokościowego, mocowane do kosza za pomocą 

karabińczyków z blokadą przypadkowego otwarcia,
xx 4 pasy umożliwiające ciągnięcie po ziemi,
xx Wymodelowane płozy- na spodniej części noszy
xx Gąbka nieprzepuszczalna dla wydzielin – w wewnętrznej części noszy
xx Dodatkowa podstawka pod stopy poszkodowanego, mocowana na pasie - dla 

osób o niższym wzroście.

Kosz ratowniczy dwuczęściowy TOBOGA
Kosz ratowniczy TOBOGA dwuczęściowy posiada system czterech pasów bez-
pieczeństwa oraz podpórkę na nogi. Konstrukcja dwuczęściowa ułatwia przeno-
szenie oraz przechowywanie.
Zewnętrzna część koszy wykonana jest polimeru ABS, który został wzmocniony 
mocną aluminiową ramą. Nosze posiadają 12 uchwytów, co sprawia że jest on 
poręczny w obsłudze. Wbudowane w kosz mocne mosiężne kółka zostały usytu-
owane do mocowania zawiesi. W celu zwiększenia komfortu pacjenta zastoso-
wano czarny, piankowy wkład.
Kosz Toboga jest odporny na środki chemiczne, promieniowanie UV, rdzę oraz 
korozję. Cztery pasy zabezpieczające mogą być w łatwy sposób przekładane 
w celu dopasowania do rozmiaru pacjenta. Regulowana podpórka do nóg jest 
wykonana z tego samego materiału co kosz. Zewnętrzna część dna kosza po-
siada trzy wzdłużne wgłębienia, które ułatwiają transport na wodzie, śniegu lub 
nierównym terenie.

18 05 012

18 05 013

18 05 014

Waga Udźwig Długość Szerokość Wysokość

15 kg 300 kg 216 cm 61cm 17cm

Waga Udźwig Długość Szerokość Wysokość

15 kg 300 kg 216 cm 61cm 17cm
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Kamizelki unieruchamiające

Kamizelka unieruchamiająca KED czerwona
Kamizelka unieruchamiająca kręgosłup typu KED jest przeznaczona do ewaku-
acji i transportu osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa. 
W zestawie: kamizelka ortopedyczna w kolorze czerwonym lub czarnym, wy-
pełnienie krzywizny kręgosłupa, 2 paski mocujące głowę, pokrowiec transpor-
towy. Pokrycie: wzmocnione, łatwo zmywalne, odporne na przetarcia tworzywo 
sztuczne.
Konstrukcja kamizelki: wbudowane wzdłużnie usztywnione listwy, 3 pasy spina-
jące tułów - kodowane kolorami, pasy biodrowe, 3 uchwyty transportowe wbu-
dowane w tylnej części. Kamizelka jest prześwietlalna dla promieni X. Całość 
umieszczona jest w torbie transportowej w kolorze czarnym lub czerwonym.

Kamizelka KED unieruchamiająca K.U.K.
Kamizelka ortopedyczna do stabilizacji kręgosłupa na odcinku szyjnym, piersio-
wym i lędźwiowym u osoby z podejrzeniem urazu. Stosowana przy  wyciąganiu 
rannych z trudnodostępnych miejsc.
Podczas unieruchomienia można np. defibrylować pacjenta lub prześwietlać 
promieniami rentgenowskimi. Konstrukcja umożliwia zastosowanie również u 
kobiet w ciąży. Zestaw zawiera kamizelkę, poduszkę wypełniająca anatomiczne 
krzywizny ciała, pasy mocujące oraz do stabilizacji głowy. Całość zapakowana w 
pokrowiec. Kamizelka wykonana jest z tkaniny powlekanej PCV Ferrari Precon-
traint 705 (COMPLAN) z przędzy 1100 PES HT i gramaturze 670g/m2. Zakres 
temperatur stosowania materiału: -30 +70 oC.

Kamizelka KED unieruchamiająca KUK pediatrczna
Ułatwia ewakuację z trudnodostępnych miejsc, przenikliwa dla promieni X, 
umieszczona w torbie transportowej.
Rozwiązania konstrukcyjne: 3 uchwyty transportowe, 2 różnokolorowe pasy 
do stabilizacji tułowia, 2 pasy stabilizujące głowę, 2 pasy biodrowe, poduszka 
wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała.

Kamizelka unieruchamiająca MED-PED dla dzieci

18 06 001

18 06 002

18 06 003

18 06 004

18 06 000

Kamizelka MED PED służy do zabezpieczenia pacjentów pediatrycz-
nych z podejrzeniem urazów kręgosłupa w działaniach ratowniczych. 
Kamizelka została odpowiednio wyprofilowana i zapewnia właściwe 
unieruchomienie dziecka na całej długości kręgosłupa.
Wyposażona została w system pasów piersiowych (dwa pasy kodo-
wane kolorami), biodrowych i stabilizujących głowę. Dodatkowo - po-
duszka wypełniająca luźną przestrzeń tak, aby optymalnie dopasować 
kamizelkę do kształtów anatomicznych dziecka. Materiał kamizelki 
umożliwiający łatwą dezynfekcję w kolorystyce przyjaznej dzieciom. 
Całość umieszczona w opakowaniu transportowym.
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Opatrunki schładzające na oparzenia

Opatrunek schładzający WATER JEL 10x10

Opatrunek schładzający WATER JEL 10x10 cm dłoń

Opatrunek schładzający WATER JEL 10x40

Opatrunek hydrożelowy Water Jel 10x40 cm (ręka)

Opatrunek schładzający WATER JEL 20x46 cm

Opatrunek schładzający WATER JEL 5x15

Opatrunek schładzający WATER JEL 20x50 cm

Opatrunek schładzający WATER JEL na twarz

Opatrunek hydrożelowy Water Jel 30x40 cm (twarz)

Opatrunek hydrożelowy Water Jel 20x45 cm (plecy, 
brzuch)

18 07 001

18 07 002

18 07 003

18 07 004

18 07 005

18 07 006
18 07 007

18 07 008

18 07 009

18 07 010

18 07 011

18 07 000
Water Jel jest to specjalny żel produkowany z połączenia 96% demineralizowanej, sterylnej wody ze specjalnie dobrany-
mi składnikami żelującymi. Water-Jel zawiera olejek z drzewa herbacianego o działaniu bakteriostatycznym, co pomaga 
zmniejszyć ryzyko zakażenia rany oparzeniowej. W przypadku ran już zainfekowanych następuje proces ich dezynfek-
cji. Ciepło absorbowane przez Water Jel (nawet temperatura 1000°C może być pochłaniana) przenika przez kolejne 
powierzchnie opatrunku i dalej jest wydalane do otoczenia. Temperatura zostaje oddana do opatrunku tylko z miejsca 
oparzenia. Konsystencja żelu jest przejrzysta co pozwala łatwo ocenić stan oparzenia. Czas przydatności - 5 lat.

Właściwości:
•	 Składowanie	w	temperaturze	-5	do	35°C	
•		 Użycie	 opatrunku	w	 temperaturze	 od	 0	 do	

40°C.
•	 Duże	opatrunki	(jak	np.	opatrunek	na	twarz)	

zapewniają	zabezpieczenie	większego	ob-
szaru	oparzenia	obejmującego	uszy,	miej-
sca	za	uszami,	część	szyjną.

•	 Konstruncja	 nośnika	 opatrunku	 uniemożli-
wia	jego	rozerwanie,	przez	co	łatwiejszy	jest	

on	do	aplikacji	i	usunięcia	z	rany.
•	 Zatrzymanie	 chłodzenia	 na	 poziomie	 tem-

peratury	ciała,	tym	samym	brak	możliwości	
doprowadzenie	do	hipotermii.

•	 Czas	chłodzenia	z	80°C	-	do	4	minut.
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Zestaw opatrunków hydrożelowych WATER JEL dla 
PSP na oparzenia w torbie, zgodny z wytycznymi KSRG 
(standard 2013 r.)

Zestaw opatrunków hydrożelowych WATER JEL na 
oparzenia w torbie zgodny z wytycznymi KSRG z 12 lutego 2013 
Przeznaczony do zastosowania przez jednostki straży pożarnej zarówno PSP 
jak OSP. Dopuszczenie CE, FDA. Przedszpitalna pomoc w przypadku oparzeń. 
Wszelkie miejsca gdzie ludzie mogą zetknąć się nawet z małym źródłem ciepła o 
niezbyt wysokiej temperaturze. 

Zestaw opatrunków hydrożelowych WATER JEL na 
oparzenia w torbie, zgodny z wytycznymi KSRG (standard 2013 r.)

Opatrunek hydrożelowy WATER-JEL, schładzający, 
sterylny 5x15 cm

Opatrunek hydrożelowy WATER-JEL, schładzający, 
sterylny 10x10 cm

Opatrunek hydrożelowy WATER-JEL, schładzający, 
sterylny 10x40 cm

Opatrunek hydrożelowy WATER-JEL, schładzający, 
sterylny 20x45 cm

Opatrunek hydrożelowy WATER-JEL, schładzający, 
sterylny 20x55 cm (dłoń)

Opatrunek hydrożelowy WATER-JEL, schładzający, 
sterylny 30x40 cm (twarz)

18 07 012

18 07 013

18 07 014

18 07 015

18 07 016

18 07 017

18 07 018

18 07 019

18 07 020

Skład zestawu: 
• 2 opatrunki 5x15 cm
• 2 opatrunki 10x40 cm
• 1 opatrunek na twarz 30x40 cm
• 2 bandaże
• nożyczki ratownicze
• torba

Skład zestawu: 
• 2*0206 (opatrunek 5 x 15 cm)
• 2*0404 (opatrunek 10 x 10)
• 2*0416 (opatrunek 10 x 40 cm)

• 1*1216 (opatrunek na twarz 30 x 
40 cm) 

• 2*bandaż
• nożyczki
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Fantomy i sprzęt szkoleniowy

Fantomy

Fantom Litle Anne (osoba dorosła)
Little Anne AED LAERDAL jest lekkim i wiernie odtworzony manekinem do 
treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej z możliwością skompletowania poręcznego zestawu do 
nauki defibrylacji półautomatycznej. W manekinie Little Anne AED uwzględniono wszystkie niezbędne elementy, aby 
zapewnić odpowiednią jakość szkolenia. Stanowi on odzwierciedlenie fizjologii i anatomii przeciętnej osoby.

Fantom Brad z torbą i matą
Tors dorosłego człowieka do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz po-
mocy osobie, która się zadławiła (wykonywanie rękoczynu Heimlicha). 
Model posiada zaznaczone punkty orientacyjne - na klatce piersiowej - krzywizny 
anatomiczne, czyli łuk żebrowy i wyrostek mieczykowaty. Realny opór klatki pier-
siowej przy wykonywaniu ucisku i naturalne ruchy przy prowadzeniu wentylacji. 
„Naturalne w dotyku ciało’’ z pianki poliuretanowej, na której znajduje się odpi-
nana winylowa skóra, ułatwia czyszczenie, a indywidualne maseczki twarzowe 
ułatwiają dezynfekcję i chronią przed przenoszeniem zakażeń krzyżowych. 

Fantom Prestan ze wskaźnikiem diodowym
Prestan to profesjonalny fantom do nauki: resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 
użycia AED, usuwania ciała obcego z dróg oddechowych. 
Realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii człowieka, widoczne i wyczu-
walne anatomiczne punkty orientacyjne (żebra, mostek, sutki), szybkie i łatwe od-
nalezienie właściwego miejsca ucisku i przyklejenia elektrod AED, konieczność 
odchylenia głowy w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych, ruchoma 
żuchwa, widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji, uci-
śnięcie nadbrzusza. 
Zestaw zawiera: Fantom Prestan ze wskaźnikiem, 10 maseczek ochronnych, ny-
lonową torbę transportową, służącą również jako mata treningowa.

18 08 001

18 08 002

18 08 003

18 08 004

18 08 000

Właściwości:
•  naturalna blokada dróg oddechowych (odchy-

lenie głowy konieczne do udrożnienia), 
•  realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żu-

chwa, 
•  klatka piersiowa unosząca się podczas sztucz-

nego oddychania, 
•  wentylacja bezprzyrządowa metoda usta-usta 

lub usta-nos, 
•  realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożli-

wiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego 
przyłożenia dłoni do ucisku, 

•  dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wy-

konywanych ucisków („klik-klak”), 
•  specjalnie dobrana sprężyna symuluje reali-

styczny opór klatki piersiowej przy ucisku,
•  torba służąca jednocześnie jako mata treningo-

wa,
•  szybkie i wygodne w wymianie drogi oddecho-

we i części twarzowe, 
•  zawartość zestawu (fantom Little Anne AED, 

tor bo-mata, 2 wymienne części twarzowe, 2 
wy mienne drogi oddechowe, 6 chusteczek do 
de zyn fekcji, bluza z zamkiem błyskawicznym, 
in stru kcja obsługi), 

•  2 lata gwarancji.

Fantom posiada: 
• wbudowany wskaźnik świetlny (kolorowe 

diody) informujący o prawidłowości często-
tliwości uciśnięć, 

• sygnał dźwiękowy „klik-klak”, 
• unikalny mechanizm pomagający w dosto-

Zestaw zawiera: 
• fantom BRAD, 

• wymienne drogi oddechowe (3 sztuki), 
• maski twarzowe (3 sztuki).

sowaniu siły ucisku, 
• interaktywny mechanizm weryfikacji: uczeń 

widzi, słyszy i czuje poprawność wykonywa-
nego ćwiczenia, 

• jednorazowe maseczki ochronne /alterna-
tywne używanie filtrów ochronnych.
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Fantom niemowlęcy Baby Anne
Dzięki manekinowi niemowlęcemu Baby Anne można ćwiczyć nie tylko resuscy-
tację krążeniowo-oddechową niemowląt, ale również techniki usuwania ciała ob-
cego z dróg oddechowych. 

Fantom dziecięcy Little Junior
Little Junior to lekki i wiernie odtworzony manekin do treningu resuscytacji krąże-
niowo-oddechowej dziecka.

Fantom dziecięcy BRAD Junior (tors 7-letniego 
dziecka)
Fantom typu BRAD Jr to współczesny, realistycznie wyglądający model 7 letniego 
dziecka, z widocznymi i palpacyjnie punktami orientacyjnymi.

18 08 005

18 08 006

18 08 007

Właściwości:
- naturalna blokada dróg oddecho-

wych (do ich udrożnienia koniecz-
ne jest odpowiednie odchylenie 
głowy),

- realistyczne rysy twarzy oraz ru-
choma żuchwa,

- klatka piersiowa unosząca się pod-
czas sztucznego oddychania,

- realistyczne odczucie ucisku klatki 
piersiowej,

- unikalna funkcja nauki usuwania 
ciała obcego blokującego drogi od-
dechowe niemowlęcia,

- szybkie i wygodne w wymianie dro-
gi oddechowe i części twarzowe.

Skład wyposażenia:
- Manekin Baby Anne,
- torba transportowa,
- 5 wymiennych dróg oddechowych,
- 10 sztucznych ciał obcych.

Właściwości:
-  naturalna blokada dróg oddecho-

wych (odpowiednie odchylenie gło-
wy konieczne do udrożnienia), 

-  realistyczne rysy twarzy oraz ru-
choma żuchwa, 

-  klatka piersiowa unosząca się pod-
czas sztucznego oddychania, 

-  wentylacja bezprzyrządowa meto-
da usta-usta lub usta-nos, 

-  realistyczne wskaźniki (żebra, mo-
stek) umożliwiające zlokalizowanie 
miejsca prawidłowego przyłożenia 
dłoni do ucisku, 

Zalety fantomu:
- miękka skóra,
- naturalny opór klatki piersiowej 

podczas ucisku,
- drogi oddechowe posiadają zawory 

jednokierunkowe, które zapobiega-
ją powstawaniu zakażeń krzyżo-
wych,

- sygnalizacja dźwiękowa prawidło-
wej głębokości ucisku („klik-klak”), 

-  specjalnie dobrana sprężyna sy-
muluje realistyczny opór klatki pier-
siowej przy ucisku, 

-  torba służąca jednocześnie jako 
mata treningowa,  

-  szybkie i wygodne w wymianie dro-
gi oddechowe i części twarzowe, 

-  zawartość zestawu (manekin, tor-
ba transportowa/mata treningowa, 
1 część twarzowa, 1 wymienne dro-
gi oddechowe, instrukcja obsługi, 1 
butelka środka do dezynfekcji).

Wyposażenie:
- fantom,
- maski twarzowe,
- system dróg oddechowych (monto-

wanych zatrzaskowo),
- torba transportowa służąca jako 

mata treningowa.
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Inny sprzęt szkoleniowy

Głowa do intubacji Ambu Airway Management  
Trainer
Głowa unosi się i odchyla w sposób naturalny. Realistyczne ruchy głowy, odcin-
ka szyjnego kręgosłupa oraz żuchwy odzwierciedlają odpowiednie anatomiczne 
zmiany zachodzące podczas intubacji. Otwarta lewa strona modelu oraz prze-
zroczyste ścianki gardła i tchawicy umożliwiają obserwację rurki dotchawiczej 
przechodzącej przez gardło. Nadmierny nacisk łopatki laryngoskopu na górne 
zęby sygnalizowany jest dźwiękiem. 
Model nadaje się również do ćwiczeń oczyszczania jamy ustnej, gardła i krtani 
poprzez odsysanie.

Zestaw Szkoleniowy Medline BLS/AED (fantom Pre-
stan i defibrylator treningowy AED w walizce
Zestaw został stworzony z myślą o szkoleniach z zakresu BLS/AED. Jest to pro-
dukt dla firm szkoleniowych, szkół, w których osoby szkolące zawsze będą po-
siadały kompletny sprzęt w jednym miejscu.

18 09 001

18 09 002

18 09 000

• Wymiary (z torbą) 50 x 24 x 31 cm,
• ciężar: 5kg

Skład:
1. Prestan ze wskaźnikiem fantom 

RKO/AED:
•  Najtańszy na rynku profesjonalny fan-

tom ze wskaźnikami
•  Fantom do nauki RKO i użycia AED oraz 

usuwania ciała obcego z dróg oddecho-
wych

•  Wbudowany wskaźnik świetlny (koloro-
we diody) informujący o prawidłowości 
częstotliwości uciśnięć

•  Sygnał dźwiękowy „klik-klak”
•  Interaktywny mechanizm weryfikacji – 

uczeń widzi, słyszy i czuje poprawność 
wykonywanego ćwiczenia

•  Unikalny mechanizm pomagający w 
dostosowaniu siły ucisku.

2. Defibrylator AED Lifeline szkole-
niowy:
•  Trening w defibrylacji – symulator kli-

nicznego defibrylatora Lifeline AED
•  Krok po kroku uczy i prowadzi ratowni-

ka przez etapy BLS/AED
•  Prosta obsługa! Tylko dwa przyciski 

– jeden - uruchamiający urządzenie, 
drugi – uruchamiający wyładowanie

•  Pilot do trenażera umożliwiający stero-
wanie czterema urządzeniami treningo-
wymi

•  Oprogramowanie trenażera zawiera 
scenariusze szkoleniowe, które umoż-
liwiają symulowanie różnych warunków 
zdarzeń podczas ćwiczeń

3. Apteczka dla szkół z wyposaże-
niem:
•  Apteczka etui w kolorze czerwonym 

typu saszetka z systemem rozwijanych 
kieszeni

•  Umożliwia udzielenie pierwszej pomocy 
z zachowaniem podstawowych zasad 
higieny

•  Pakiet jest nowoczesnym i funkcjonal-
nym rozwiązaniem – system rozwija-
nych kieszeni, wodoodporny materiał

W skład zestawu wchodzi m.in.
•  maseczka do sztucznego oddychania,
•  zestaw opatrunków,
•  folia izotermiczna,
•  nożyczki,
•  rękawiczki
•  szyna (możliwość zastosowania w for-

mie kołnierza ortopedycznego).
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Zestawy do pozoracji ran

Zestaw do pozoracji ran podstawowy
Najbardziej ekonomiczny zestaw do pozoracji pozwala na naukę postępowa-
nia z różnymi ranami. Rany są wielokrotnego użytku co pozwala na wielokrotne 
ćwiczenie opatrywania ran oraz ćwiczenie usztywniania złamań. Cały zestaw 
umieszczony w praktycznej walizce. 

Zestaw do pozoracji ran wielofunkcyjny
Zestaw wielofunkcyjny pozwala na naukę postępowania z bardziej skomplikowa-
nymi ranami przy niskiej cenie. Zestaw zawiera 24 przyklejane rany (pozorujące 
obrażenia różnego rodzaju). Cały zestaw umieszczony w praktycznej walizce.

18 10 001

18 10 002

18 10 000

Skład wyposażenia:
•	 12	przyklejanych	ran	(pozorujące	różne	obrażenia)
•	 złamanie	otwarte	(krwawiące	rany	posiadają	rezerwuar	

Dodatkowe akcesoria do makijażu:
•	 koagulant	sztucznej	krwi	–	1	butelka
•	 proszek	do	przygotowania	sztucznej	krwi	(1	opakowanie	
=	3,7	l	krwi)	–	1	szt.

•	 celuloza	metylowa	(zagęszcza	sztuczną	krew)	-	1	szt.
•	 wosk	do	pozoracji	–	1	szt.
•	 potłuczone	szkło	(symulacja	szkła	w	ranie)
•	 farba	czerwona	–	1	szt.

na	sztuczną	krew	oraz	pompkę):
•	 złożone	złamanie	kości	piszczelo-
wej	-	1	szt.

•	 farba	biała	–	1	szt.
•	 farba	niebieska	–	1	szt.
•	 farba	brązowa	–	1	szt.
•	 butelka	kleju	–	1	szt.
•	 atomizer	–	1	szt.
•	 szpatułka	plastikowa	–	2	szt.
•	 szpatułka	drewniana	–	2	szt.

•	 złamania	otwarte	(krwawiące	rany	posiadają	rezerwuar	
na	sztuczną	krew	oraz	pompkę):

•	 złożone	złamanie	kości	piszczelowej	–	1	szt.
•	 złożone	złamanie	kości	ramiennej	–	1	szt.

•	 otwarta	amputacja	nogi	–	1	szt.
•	 otwarta	rana	klatki	piersiowej	(odma	
opłucnowa)	–	1	szt.

•	 rana	postrzałowa	dłoni	–	1	szt.

Dodatkowe akcesoria do makijażu: 
•	 koagulant	sztucznej	krwi	–	1	butelka
•	 proszek	do	przygotowania	sztucznej	krwi	(1	opakowanie	
=	3,7	l	krwi)	–	3	szt.

•	 celuloza	metylowa	(zagęszcza	sztuczną	krew)	-	1	szt.
•	 wosk	do	pozoracji	–	1	szt.
•	 potłuczone	szkło	(symulacja	szkła	w	ranie)
•	 farba	czerwona	–	1	szt.

•	 farba	biała	–	1	szt.
•	 farba	niebieska	–	1	szt.
•	 farba	brązowa	–	1	szt.
•	 butelka	kleju	–	1	szt.
•	 atomizer	–	1	szt.
•	 szpatułka	plastikowa	–	3	szt.
•	 szpatułka	drewniana	–	3	szt.

Zestaw do pozoracji ran Xtreme
Zestaw składa się z 12 realistycznych, przyklejanych ran wraz z dodatkowymi 
niezbędnymi akcesoriami. Rany mogą być używane na pozorantach lub na ma-
nekinach. Wiele ran może „krwawić” ale są łatwe w czyszczeniu. Całość umiesz-
czona w praktycznej walizce. 

18 10 003

Skład:
•	 	Farba	czerwona
•	 Farba	biała
•	 Farba	brązowa
•	 Farba	niebieska
•	 Wosk	do	pozoracji	ran
•	 Proszek	do	przygotowania	sztucznej	krwi	(1	opakowanie	
=	3,7	l	krwi)

•	 Koagulant	sztucznej	krwi
•	 Celuloza	metylowa	(zagęszcza	sztuczną	krew)
•	 Potłuczone	szkło	(symulacja	szkła	w	ranie)
•	 Klej	do	mocowania	ran

•	 Złamanie	kości	przedramienia
•	 Rana	klatki	piersiowej
•	 Rana	oka	i	twarzy
•	 Duża	rana	dłoni
•	 Mała	rana	dłoni
•	 Złamanie	kości	ramieniowej
•	 Rana	szczęki
•	 Rana	głowy
•	 Poparzona	twarz
•	 Rana	nogi
•	 Rana	nogi/uda
•	 Złamanie	stawu	skokowego
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Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran

Opatrunek osobisty typ W - jeden stały opatrunek umieszczony na nieelastycz-
nym bandażu, jeden opatrunek przesuwny. 
W wersji małej opatrunku bandaż jest wykonany z wiskozy. 
Tampony można nałożyć na siebie, co podnosi skuteczność tamowania silnych 
krwawień. 
Opatrunek jest sterylny, pakowany w wodoodporny materiał, który zapewnia 
ochronę zawartości i łatwe otwieranie.

Kompres gazowy 9 cm x 9 cm

Gaza opatrunkowa jałowa 1 m²

18 11 001

18 11 002
18 11 003

18 11 004

18 11 000

Rozmiar opatrunku Rozmiar bandaża Dodatkowe elementy Opakowanie Kolor produktu Kolor opakowania Ilość w opakowaniu

13,5 cm x 10 cm 10 cm x 4 m przesuwny kompres 
13,5 cm x 10 cm wodoodporne odcienie szarego ciemnozielone 1

Opakowanie Kolor produktu Kolor opakowania Materiał Ilość w opakowaniu

sterylne biały biały gaza bawełniana 1 szt.

Gaza opatrunkowa jałowa ¼, ½ i 1,0 m²
- produkt jałowy;
- jednorazowy;
- gaza bielona metodą bezchlorową, wysoki poziom czystości chemicznej;
- splot bez luźnych włókien zapobiega ryzyku pozostawienia nitek w przestrzeni rany.

Gaza opatrunkowa 1/2  m2

Gaza opatrunkowa 1/4 m2

18 11 005
18 11 006

Zestaw opatrunkowy

Opatrunek osobisty "W" mały

18 11 007
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Opaski opatrunkowe dziane o szer. 5cm
Opaska dziana (bandaż) 10 cm x 4 m, 5 cm x 4 m

Opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm

18 11 008

18 11 009

Chusta trójkątna

Bandaż elastyczny o szer. 10 cm

Bandaż elastyczny o szer. 12 cm

18 11 010

18 11 011

18 11 012

Siatka opatrunkowa Codoteks nr 1 o dł. 1m (zaleca-
ne miejsca zastosowania: palec)

18 11 013
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Siatka opatrunkowa Codofiks nr 3 o dł. 1 m (zaleca-
ne miejsca zastosowania dłoń, stopa)

Siatka opatrunkowa Codofiks nr 6 o dł. 1 m (zalecane 
miejsca zastosowania głowa, ramię, podudzie, kolano)

Przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1m

Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m

Opatrunek wentylowy ACS na ranę klatki piersiowej

18 11 015

18 11 016

18 11 017

18 11 018

18 11 019

Elastyczne siatki opatrunkowe CODOFIX® służą do podtrzymywania opatrunków, zastępując tradycyjny bandaż:
xx przy zakładaniu opatrunku na trudno dostępne i niewygodne miejsca, takie jak: miednica, krocze, przy ranach ope-

racyjnych brzucha, klatki piersiowej i opatrunkach głowy,
xx do podtrzymania opatrunków na ranach oparzeniowych,
xx przy opatrywaniu zwichnięć,  • w chirurgii dziecięcej.

Siatka opatrunkowa Codofiks nr 2 o dł. 1m (zaleca-
ne miejsca zastosowania: dłoń, palec)

18 11 014

Opatrunek wentylowy ACS na otwarte rany klatki 
piersiowej i rany kłute

Taktyczna opaska uciskowa CAT - czarna
Opaska zaciskowa służąca do zabezpieczenia kończyn na wypadek amputacji 
urazowych lub silnych krwawień tętniczych. Jednoczęściowa. Możliwość założe-
nia jedną ręką na każdej kończynie - górnej lub dolnej, 
xx system zamknięcia zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem,
xx szerokość taśmy uciskającej kończynę 3,9 cm,
xx waga 76 g,
xx wyznaczone miejsce na opasce do zapisania czasu założenia.

18 11 020

18 11 021

Opatrunek wentylowy ACS jest opatrunkiem sterylnym służącym do opatrzenia 
rany postrzałowej, kłutej klatki piersiowej. 
Skład: sterylna gaza do tamowania krwi, samoprzylepna taśma do prawidłowego 
umocowania opatrunku. Opatrunek wyposażono w wewnętrzny zawór jednokie-
runkowy pozwalający na przepływ powietrza tylko w jedną stronę, dzięki czemu 
nie powstanie odma opłucna.
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Zestaw uzupełniający

Aparat do płukania oka z bocznym odpływem
Jest to polietylenowy pojemnik z nakręcaną, specjalnie profilowaną i przylega-
jącą do oka głowicą. Aparat przeznaczony jest do przepłukiwania czystą wodą 
zaprószonych czynnikiem obcym oczu. 
APO zbudowany jest z:
- pojemnika o poj. 0,25 l z PE,
- wanienki z sitkiem z PS,
- pokrywki na wanienką z PE,
- rurek (dreny medyczne) z PCV.
Wszystkie elementy składowe APO wykonane są z bezpiecznych surowców do-
puszczonych do produkcji sprzętu medycznego.

Rękawice ochronne nitrylowe
Rękawice ochronne nitrylowe bezpudrowe uniwersalne (na prawą i lewą rękę). 
Odporność chemiczna – norma - EN 374 - 3, nadają się do skomplikowanych 
manipulacji, można je stosować przy żywności. Zgodne z normą - EN 420, EN 
455, EN 374 - 3

Rękawice winylowe (1 szt.)
Rękawiczki są jednorazowe. Stanowią alternatywę dla osób z problemami aler-
gicznymi. Są mniej podatne na rozdarcie od lateksowych, mało elastyczne, nie 
powodują reakcji uczuleniowych.
Rękawice z PCV, syntetyk 100%, bezpudrowe, hypoalergiczne.

Worki na odpady (1 szt.)

Worek plastikowy na odpady medyczne z zamknię-
ciem 
Worek foliowy 50x60 czerwony (nadruk + zamknięcie) pakowany po 10 szt.

18 12 001

18 12 002

18 12 003

18 12 004

18 12 005

18 12 000
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Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane 
części ciała
Pojedynczy zestaw składa się z worka plastikowego z zapięciem strunowym, 
zimnego kompresu oraz z koca termicznego.

Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane 
części ciała

Worek na amputowane części ciała "S"  
certyfikowany

Płyn do dezynfekcji rąk AHD 2000
Płyn do dezynfekcji rąk AHD 2000 Etanolowy płyn do chirurgicznej i higienicznej 
dezynfekcji rąk i skóry 
xx potwierdzone bezpieczeństwo stosowania - produkt leczniczy,
xx wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone (3 godziny),
xx posiada pełne spektrum biobójcze - zwalcza bakterie, grzyby i wirusy - inaktywa-

cja wirusa Polio w 1 minutę,
xx wykazuje skuteczne działanie nawet w obecności zanieczyszczeń organicznych,
xx dodatek substancji nawilżających pielęgnuje i zapobiega wysuszaniu skóry,
xx zalecany do stosowania dla osób o wrażliwej skórze i skłonnościach do alergii,
xx szybko i skutecznie odkaża skórę przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami chirur-

gicznymi,
xx ułatwia zakładanie i przyleganie rękawic ochronnych.

18 12 006

18 12 007

18 12 008

18 12 009
18 12 010
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Nożyczki do ciecia bandaży 19 cm
Nożyczki do cięcia wszystkich materiałów: tkanin i skóry różnej grubości. Posia-
dają zaokrąglone końce i ergonomiczny kształt. Długość nożyczek – 19 cm.

Nożyczki ratownicze ze stopką
Produkt nadaje się do cięcia ubrań, różnego rodzaju opatrunków czy pasów bez-
pieczeństwa w samochodach.

Nożyczki ratownicze profesjonalne ze stali nie-
rdzewnej - przeznaczone do wybijania szyb, przeci-
nania pasów, oraz ubrań.
Nożyce ratownicze wykonane są ze stali nierdzewnej z zewnętrzną częścią 
ostrza pokrytą tworzywem sztucznym (możliwość cięcia na ślepo). Nożyczki 
mogą być wykorzystywane do wybijania szyb, cięcia pasów bezpieczeństwa lub 
ubrań osób poszkodowanych oraz innych materiałów. Nożyczki dostarczane są 
w komplecie z uchwytem ściernym.

Folia do przykrywania zwłok
Folia służy do przykrycia i transportu zwłok. Jest trwała i mocna, zapewnia dys-
krecję. Jest higieniczna. W opakowaniu zbiorczym znajduje się 3 szt. folii.

Okulary ochronne
Lekkie i wygodne, zapewniają ochronę oczu podczas udzielania pierwszej po-
mocy.
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Zapewnienie komfortu termicznego

Folia izotermiczna ratunkowa BODYTERM 
– chroni przed wychłodzeniem lub przegrzaniem osoby poszkodowanej 
(1szt.)
Folia izotermiczna ratunkowa BODYTERM srebrno-złota przeznaczona jest do 
zapewnienia komfortu termicznego – chroni przed wychłodzeniem lub przegrza-
niem osoby poszkodowanej. Jest to cienka metalizowana płachta – z jednej stro-
ny srebrna (strona odbijająca ciepło) z drugiej złota (pochłaniającą ciepło) – o 
wym. 210 x 160 cm. Główną cechą folii jest możliwość bardzo sprawnego izolo-
wania termicznego okrytego nią człowieka.

Folia aluminiowa „Folia życia"
Koc ratunkowy (termiczny) „FOLIA Życia” zapewnia utrzymanie komfortu ter-
micznego osobie ratowanej. Uniwersalna konstrukcja pozwala izolować przed 
wyziębieniem oraz chronić przed przegrzaniem. Stanowi podstawowe wyposa-
żenie zespołów ratowniczych. 
Ochrona przed wyziębieniem: strona w kolorze srebrnym powinna się znajdo-
wać  od strony ciała, umożliwia to reflektowanie ciepła ciała i zmniejsza ryzyko 
wychłodzenia.
Ochrona przed przegrzaniem: strona w kolorze złotym powinna się znajdować 
od strony ciała, reflektowanie promieni słonecznych nie pozwala na nagrzewanie 
ciała.

Koc izotermiczny BODYTHERM wielokrotnego 
użytku, okuty - chroni przed wychłodzeniem osoby 
poszkodowanej
Koc izotermiczny Bodytherm wielokrotnego użytku wzmocniony:
xx mikropory pozwalają na zachowanie efektu cieplnego przy utrzymaniu tempe-

ratury i przy schładzaniu;
xx w przypadku ogrzania pacjenta strona srebrna stosowana od wewnątrz chroni 

przed utratą ciepła, a strona czarna stosowana na zewnątrz pochłania ciepło 
z otoczenia;
xx w przypadku schładzania pacjenta strona czarna stosowana od wewnątrz po-

chłania ciepło;
xx gruba, wzmacniana płachta, metalizowana jednostronnie;
xx brzegi zabezpieczone przed uszkodzeniem;
xx w rogach otwory wzmocnione metalowymi pierścieniami;
xx szerokość 160 cm, długość 220 cm.
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Pozostały sprzęt ratownictwa medycznego

Butla tlenowa aluminiowa 2,7 l LUXFER z zaworem 
standardowym
Butla tlenowa aluminiowa o pojemności 2,7 dm z zaworem standardowym DIN. 
Max. ciśnienie napełniania wynosi 20 MPa = 200 barów. Ciśnienie robocze wy-
nosi 30 MPa = 300 bar. Pojemność sprężonego tlenu: przy 200 barach – 540 
litrów, przy 150 barach – 405 litrów.

Butla tlenowa aluminiowa z zaworem 2,7 l
xx butla ze stopu aluminium bez szwu z płaskim dnem,
xx ciśnienie napełnienia: 20 MPa = 200 barów,
xx temperatura napełnienia: 15 °C,
xx ciśnienie robocze: 30 MPa,
xx wyposażenie w zawór do tlenu z gwintem krócca przył. G3/4»,
xx malowanie: całość kolor biały, oznakowanie w górnej części 2 x N czarne,
xx waga pustej butli 4,20 kg, tlenu wystarcza na 2,5 h (przy napełnieniu 150 ba-

rów) lub na 3 h (przy napełnieniu 200 barów).

Butla stalowa 2 l
Butla tlenowa stalowa 2 l:
xx średnica: 115 mm,
xx długość butli bez zaw. ok. 290 mm,
xx ciśnienie robocze 200 bar, próbne 300 bar,
xx wyposażenie w zawór do tlenu z gwintem krócca przył. G3/4”
xx malowanie: całość kolor biały, oznakowanie w górnej części 2 x N czarne
xx waga pustej butli – 3,60 kg.

Butla stalowa 10 l
xx średnica: 140 mm,
xx długość butli bez zaw. ok. 800 mm,
xx ciśnienie robocze 200 bar (próbne 300 bar) lub ciśnienie robocze 150 bar 

(próbne 225 bar),
xx wyposażenie w zawór do tlenu z gwintem krócca przył. G3/4”,
xx malowanie: całość kolor biały, oznakowanie w górnej części 2 x N czarne.

Reduktor tlenowy 0-25 l/min
Reduktor ciśnienia zredukowany z reduktorem przepływu Typ Z-100,
- ciśnienie zasilania: max 200 kPa x 100 = 200 barów,
- ciśnienie zredukowane: 500 kPa = 5 bar,
- ciśnienie bezpieczeństwa: 700 kPa,
- ciśnienie bezp. zaworu butli: 230 kPa Kpa 100,
- nominalne prędkości przepływu: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 15, 20, 25 l/min,
- wykończenie: mosiądz.
Regulator przepływu pozwala na szybki wybór jednej z dziewięciu wartości. Re-
gulator tlenu może być podłączany do butli tlenowych napełnionych do ciśnienia 
nieprzekraczającego 200 barów.
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Reduktor tlenowy Mediselect II 0-25 l/min
Reduktor tlenowy ze zintegrowanym przepływomierzem przeznaczony do mo-
cowania na butli, głównie aluminiowej. Wyposażony został w manometr ciśnie-
nia wejściowego, specjalnej konstrukcji filtr chroniący przed zanieczyszczeniami 
oraz zawór bezpieczeństwa, zamykający przepływ w przypadku niekontrolowa-
nego wzrostu ciśnienia wyjściowego. Dostosowany jest do pracy w szpitalach, 
karetkach pogotowia oraz przy tlenoterapii w warunkach domowych. Reduktor 
spełnia wymogi dla zestawu PSP R-1, R-2. 
- wskaźnik nastawionego przepływu,
- możliwość mocowania na butli bez użycia narzędzi,
- konstrukcja odporna na czynniki zewnętrzne,

Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac "S" DAR
Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac S stosowany jest do worka samorozprężalne-
go Rescue-7. Filtr umieszcza się pomiędzy workiem samorozprężalnym a ma-
ską. Filtr zwiększa komfort i bezpieczeństwo podczas wentylacji pacjenta.

Kołnierz Patriot PH PA ortopedyczny uniwersalny 
regulowany – czterostopniowa regulacja podbród-
ka – dla osób dorosłych
Kształt kołnierza pozwala na podparcie głowy w najbardziej newralgicznych 
punktach. Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia do-
stęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Kołnierz PATRIOT wyko-
nany został z pianki polietylenowej z zamkniętymi komorami, aby zabezpieczyć 
kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. Kołnierze są przepuszczalne dla 
promieni X.

Kołnierz Patriot PH PP ortopedyczny uniwersalny 
regulowany – trzystopniowa regulacja podbródka – 
dla dzieci
Kształt kołnierza PATRIOT pozwala na podparcie głowy w najbardziej new-
ralgicznych punktach. Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza 
umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Wykona-
ne zostały z pianki polietylenowej z zamkniętymi komorami, aby zabezpieczyć 
kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. Są nietoksyczne i hipoalergiczne. 
Kołnierze są przepuszczalne dla promieni X.

18 14 006
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Kołnierz ortopedyczny pediatryczny Philadelphia

Kołnierz ortopedyczny składany dla dorosłych
Kołnierz ortopedyczny z możliwością regulacji, dzięki czemu można go dostoso-
wać do każdego poszkodowanego/chorego. Wnętrze kołnierza jest wypełnione 
miękkim tworzywem sztucznym Materiał, z którego został wykonany przepusz-
cza promienie rentgenowskie. Po złożeniu zajmuje mało miejsca, można go 
umieścić np. w apteczce samochodowej.

Kołnierz ortopedyczny składany pediatryczny
Kołnierz ortopedyczny składany dla dzieci z możliwością regulacji, dzięki czemu 
można go dostosować do każdego poszkodowanego/chorego. Wnętrze kołnie-
rza jest wypełnione miękkim tworzywem sztucznym Materiał, z którego został 
wykonany przepuszcza promienie rentgenowskie. Po złożeniu zajmuje mało 
miejsca, można go umieścić np. w apteczce samochodowej.

Maseczka Pocket Mask
Maska kieszonkowa łączy w sobie funkcje zastawki jednokierunkowej o niskim 
oporze przepływu z filtrem bakteryjnym firmy 3M™:
xx mankiet wypełniony powietrzem,
xx wersje z wejściem na tlen umożliwiają podanie dodatkowego tlenu zarówno 

pacjentom oddychającym spontanicznie, jak i wymagającym sztucznego pro-
wadzenia wentylacji,
xx odległość od pacjenta w trakcie wentylacji pozwala na wzrokową ocenę ru-

chów jego klatki piersiowej,
xx standardowe wyposażenie masek w rękawice ochronne (bez lateksu) oraz 

mokrą chusteczkę dezynfekującą zwiększa bezpieczeństwo ratującego,
xx posiada jednorazowe i wymienne: filtr bakteryjny i zastawkę jednokierunkową.

18 14 011
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Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych Philadelphia
Kołnierz ortopedyczny PHILADELPHIA jest jednoczęściowym kołnierzem wie-
lorazowego użytku stabilizującym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej 
pozycji. Regulowana konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo 
poszkodowanego, pozwala na podparcie głowy w najbardziej newralgicznych 
punktach. Posiada czterostopniową regulację wysokości podparcia żuchw. 
Kołnierze zapinane są na rzepy. Duży otwór znajdujący się w przedniej części 
kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. 
Wykonane zostały z pianki poliuretanowej z zamkniętymi komórkami, aby zabez-
pieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody itp. 
Kołnierze są nietoksyczne, hipoalergiczne i przepuszczalne dla promieni RTG.
Dostępne w dwóch rozmiarach: Adult (dla dorosłych) i Pediatric (dla dzieci).

18 14 010
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Maska jednoczęściowa silikonowa nr 2
Maska silikonowa jednoczęściowa z miękkim brzegiem nr 2 anestezjologiczna
Sterylizacja w autoklawie do 134C + dezynfekcja w płynie 

Maska dwuczęściowa silikonowa nr 3
Maska silikonowa dwuczęściowa nr 3 ekonomiczna z kołnierzem uszczelniają-
cym. Maskę można poddawać dezynfekcji w płynie i sterylizacji w autoklawie do 
121 st. C. Maska przeznaczona jest do zastosowania w terapii tlenowej i sztucz-
nym oddychaniu.

Maska dwuczęściowa silikonowa nr 5
Maska silikonowa dwuczęściowa nr 5 ekonomiczna z kołnierzem uszczelniają-
cym. Maskę można poddawać dezynfekcji w płynie i sterylizacji w autoklawie do 
121 st. C. Maska przeznaczona jest do zastosowania w terapii tlenowej i sztucz-
nym oddychaniu.

18 14 016
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Maseczka do sztucznego oddychania
Maseczka do sztucznego oddychania (resuscytacji krążeniowo-oddechowej) 
metodą usta-usta. 
 
Cechy produktu:
Wyposażona w plastikowy ustnik i zastawkę dzięki czemu zapewnia pełną 
ochronę osoby wykonującej reanimację przed wydzielinami, zmniejsza ryzyko 
zakażeń. Ustnik posiada ergonomiczny, wydłużony kształt umożliwiający pew-
ny chwyt maseczki ustami i łatwiejszą resuscytację. Wyposażony jest w mecha-
niczny zawór zwrotny – zabezpiecza przed kontaktem z wydzielinami poszkodo-
wanego. Na zewnętrznej stronie folii została nadrukowana dokładna instrukcja 
udzielania pomocy.

18 14 015
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Maska tlenowa jednorazowa do wysokich stężeń 
tlenu dla dorosłych z zaworem, rezerwuarem i prze-
wodem tlenowym
Maska dla dorosłych do tlenoterapii wysokich stężeń O2 z trzema zaworami 
jednodrogowymi, z przewodem tlenowym o długości 2,1 m i rezerwuarem tlenu. 
Jednorazowa.

Maska tlenowa jednorazowa do wysokich stężeń 
tlenu dla dzieci z zaworem jednodrogowym, rezer-
wuarem i przewodem tlenowym. 
Maska do tlenoterapii do wysokich stężeń O2 z trzema zaworami jednodrogowy-
mi dla noworodków i dzieci, z przewodem tlenowym, rezerwuarem tlenu. Jedno-
razowa.

18 14 020
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Maska krtaniowa jednorazowa typ COBRA 
(rozmiary 1 ;3 ;5)
Maski Cobra stosowane są do udrażniania dróg oddechowych, w 
komplecie z mankietem i rurką. Stanowią alternatywę dla intuba-
cji. Ich budowa, zgodna z budową anatomiczną gardła, pozwala 
na łatwe, atraumatyczne zakładanie. Balonik kontrolny umożliwia 
identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia 
wypełnienia mankietu metodą dotykową. Znaczniki głębokości 
kontrolują prawidłowe usytuowanie maski. Maski krtaniowe są 
bezpieczne w użyciu, sterylne, jednorazowe. Dostępne są w roz-
miarach dla wcześniaków, noworodków, niemowląt, dzieci oraz 
dorosłych.

Rurka krtaniowa jednorazowa LTD (rozmiary 3 ;4 ;5)
Rurki krtaniowe LTD to urządzenia do celów ratowniczych, kodowane kolorami, 
zmniejszają ryzyko infekcji, umożliwiają intubację pacjenta bez użycia instru-
mentów (laryngoskop). Posiada dren z zastawką, otwory wentylacyjne, łącznik 
kodowany kolorami, znacznik zębów, dwa mankiety wysokociśnieniowe. Wyko-
nana jest z wysokiej jakości materiału PCV, bez domieszki latexu:
nr 3 – dla dorosłych (mała) – wzrost do 155 cm – żółta,
nr 4 – dla dorosłych (średnia) – wzrost 155 – 180 cm – czerwona,
nr 5 – dla dorosłych (duża) – wzrost pow. 180 cm – fioletowa.

18 14 022
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Młotek do zbijania szyb i cięcia pasów
Praktyczny młotek bezpieczeństwa. Pozwoli w razie wypadku szybko zbić szy-
bę. Dodatkowo posiada nożyk do przecinania pasów bezpieczeństwa. 
Długość 17 cm.

Młotek i nóż ratowniczy - do zbijania szyb i nóż do 
cięcia pasów
Młotek ratowniczy do zbijania szyb i nóż do cięcia pasów. Umożliwia uwolnienie 
się z pasów oraz wybicie szyby. Całość w kolorze czarnym.

Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa
Wykonany z polistyrenu długość 12 cm.

18 14 024
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Nóż do cięcia pasów Weber 18 14 027

Nóż do pasów bezpieczeństwa i wybijak do szyb 
hartowanych SAFETYPEN
Wykonany z anodowanego aluminium z utwardzanym cieplnie stalowym trzpie-
niem. Mechanizm sprężynowy pozwala na kontrolowane wybicie szyby harto-
wanej. Posiada klips ułatwiający zaczepienie i nóż do cięcia pasów bezpieczeń-
stwa. Waga – 65 g.

18 14 028

Zestaw ANTY-KLESZCZ służy do odsysania jadu po 
ukąszeniu owadów
Zestaw ANTY-KLESZCZ służy do odsysania (aspiracji) jadu po ukąszeniu owa-
dów (komarów, os, pszczół, szerszeni itp.), żmij, skorpionów. Przyrząd służy 
również do usuwania kleszczy z ciała człowieka.

18 14 029
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Pompka ssąca ASPIVENIN
Pompka ssąca ASPIVENIN to miniaturowa pompka ssąca, wytwarzająca w miej-
scu zastosowania podciśnienie około 0,075 MPa i dzięki temu bezboleśnie i bez-
inwazyjnie usuwa wszelkie jady i toksyny.
Pompka spełnia funkcję opaski uciskowej, jednak nie wywołuje negatywnych 
skutków związanych z jej długotrwałym stosowaniem w trakcie oczekiwania na 
pomoc medyczną w poważniejszych przypadkach.

Żel przeciwoparzeniowy BURN JEL z atomizerem 120 ml
Opatrunek hydrożelowy naniesiony na materiał nośny w postaci włókniny weł-
nianej z przeplotem. W odróżnieniu od tradycyjnej metody chłodzenia poprzez 
parowanie (przy użyciu wody), co może prowadzić do hipotermii, zastosowanie 
włókniny wełnianej z przeplotem jako nośnika żelu zapewnia pochłanianie żelu 
schładzającego w ilości trzynastokrotnie większej od ciężaru samego nośnika.
xx oparzenia I, II, III stopnia,
xx oparzenia termiczne (gorące i suche),
xx opatrzenia chemiczne (kwasy, zasady, zawiązki organiczne, pudry, cementy, 

wapienie),
xx oparzenia słoneczne,
xx oparzenia zimne.

18 14 030
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Karta segregacyjna do zestawu TRIAGE
Karta uzupełniająca zestawy do segregacji Triage, umożliwia zaznaczenie naj-
ważniejszych informacji dotyczących stanu poszkodowanego, obrażeń, zakresu 
udzielonej pomocy. Karta umieszczona w koszulce ochronnej, do zawieszenia 
np. na szyi poszkodowanego. Wymiary po złożeniu: ok. 105 x 105 mm.
UWAGA! Karta zgodna ze wzorem wymaganym przez rozporządzenie dotyczą-
ce prowadzenia segregacji medycznej.

18 14 032

Rurki ustno-gardłowe Guedela jednorazowe 7 szt 
kodowane kolorami w rozm. 40 mm; 50 mm; 60 
mm; 70 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm

18 14 033
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Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedela wielorazo-
we 6 szt kodowane kolorami w rozm. 40 mm;  
50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 90 mm
Rurka ustno-gardłowa ogranicza niedrożność dróg oddechowych spowodowaną 
przemieszczeniem do tyłu języka i umożliwia, dzięki obecnemu w niej kanałowi, 
swobodny przepływ gazów oddechowych. W komplecie dostępnych jest sześć 
rozmiarów rurek wielorazowego użytku, kodowanych kolorami: czerwona 100 
ml, żółta 90 ml, zielona 80 ml, biała 70 ml, czarna 60 ml, niebieska 50 ml.
Rurki ustno-gardłowe typ Guedel’a, wykonane z przezroczystego termoplastycz-
nego PCV, umożliwiają stwierdzenie ciała obcego w świetle rurki. 
Rurki o owalnym przekroju kanału oraz zaokrąglonych krawędziach wlotu i koł-
nierza są kodowane kolorami.

Ssak mechaniczno-ręczny Res-Q-Vac w komplecie 
z pojemnikiem i cewkami dla dorosłych i dzieci  
o wydajności 20 l/min.
Ssak mechaniczno-ręczny przeznaczony jest do szybkiego odsysania płynów, 
śliny, wydzielin u dzieci (odrębny układ) oraz osób dorosłych w trakcie udzielania 
pomocy doraźnej.
Specyfikacja techniczna: 
xx obudowa pompy: tworzywo ABS;
xx mechaniczny, typu pistoletowego;
xx ciężar: pompa 143 g
xx pojemnik pusty z cewnikiem dla dorosłych: 90 g;
xx wydajność: 20 l/min.;
xx podciśnienie max.: 550 mmHg;
xx pojemność pojemnika: 300 ml;
xx cewniki dla dorosłych (5) i dla dzieci (3,5) i (4);
xx temperatura pracy ssaka od -17°C do +60°C.

18 14 034
18 14 035

18 14 036

Worek samorozprężalny z zastawką dla dzieci  
z maseczką w rozm. 3
Silikonowy worek samorozprężalny dziecięcy o pojemności maksymalnej 500 ml 
i pojemności rezerwuaru tlenu 2600 ml.
W zestawie znajduje się przezroczysta maską o rozmiarze 3, co pozwala na kon-
trolę pojawienia się wydzielin. Worek samorozprężalny nadaje się do wielokrot-
nego użytku (sterylizacja w autoklawie). Posiada możliwość dołączenia zastawki 
PEEP. Wszystkie części składowe resuscytatora są bezlateksowe.

Worek samorozprężalny RESCUE 7 dla dorosłych
Rescue-7 to worek samorozprężalny, silikonowy, przeźroczysty, zielony dla do-
rosłych, z zaworem bezpieczeństwa 40 cm H2O – z możliwością wielokrotnej 
sterylizacji w autoklawie, z rezerwuarem tlenu.
Worek samorozprężalny - przejrzysty, o konstrukcji umożliwiającej wentylację 
bierną i czynną przy objętości oddechowej od 500 do 800 ml, zapewniający 
częstość 10 oddechów na minutę mieszaniną o zawartości 97-100% tlenu, przy 
przepływie tlenu 15 l/min o konstrukcji uniemożliwiającej przekroczenie ciśnienia 
w układzie oddechowym 40 lub 45 cm słupa wody.

18 14 037

18 14 038
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Sól fizjologiczna w plastikowych ampułkach  
po 10 ml NaCI 0,9% - 1 szt.
Wyrób medyczny Polpharma 0,9% NaCl to sterylny roztwór chlorku sodu prze-
znaczony do stosowania zewnętrznego u niemowląt, dzieci oraz dorosłych do 
higieny nosa oraz oczu, oczyszczania ran, płukania uszu oraz rozcieńczania 
preparatów do inhalacji.

Sól fizjologiczna w pojemniku plastikowym 250 ml 
NaCI 0,9% - 1 szt.
Przeznaczona do przemywania oczu lub oczyszczania ran.

Pulsoksymetr palcowy VM 2101 
- kieszonkowy pulsoksymetr do szybkich, krótkich pomiarów wartości saturacji 
SpO2 oraz pulsu. Wyposażony w czytelny ekran typu LED z możliwością odczytu 
w czterech pozycjach. Zasilany na 2 baterie AAA
Pulsoksymetr palcowy to niewielkie, poręczne urządzenie przeznaczone do 
szybkich pomiarów wartości saturacji SpO2 oraz wartości pulsu.
Pulsoksymetr wyposażony jest w czytelny, kolorowy ekran typu OLED z moż-
liwością odczytu w czterech pozycjach oraz z automatyczną zmianą kierunku 
wyświetlania wartości w pozycjach horyzontalnej i wertykalnej. Dodatkowo pul-
soksymetr wyświetla wykres krzywej pletyzmograficznej oraz kodowaną kolora-
mi jakość sygnału pulsu. 

18 14 039

18 14 040

18 14 041

Pulsoksymetr ręczny VM 2160
Pulsoksymetr VIAMED jest przewidziany dla ciągłej lub wyrywkowej kontroli 
funkcjonalnego nasycenia krwi tętniczej tlenem (SpO2) oraz tętna pacjentów do-
rosłych, dzieci i noworodków w szpitalach, obiektach typu szpitalnego, środkach 
transportowych, stacjach pogotowia ratunkowego, jak i domowej opiece chorych. 
Wyposażony został w funkcje alarmowe pulsu i saturacji (nastawialne granice 
alarmowe), funkcję wyciszenia alarmów, trendy, wskaźnik jakości i siły pulsu, 
wskaźnik baterii. Dodatkowo pulsoksymetr wyposażony został w oprogramowa-
nie obsługowe w j. polskim – opisy ustawień i komunikaty. Pulsoksymetr dostar-
czany jest w silikonowym etui chroniącym przed uszkodzeniami, z silikonowym 
czujnikiem dla dorosłych oraz oprogramowaniem komputerowym.

18 14 042

Akcesoria / elementy zużywalne
xx Czujnik klipsowy palcowy dla dorosłych 

>30kg, wielorazowego użytku MAS 2053 
Red DCIdc3.
xx Czujnik klipsowy dla dorosłych >30kg , 

wielorazowego użytku, podłączany przez 
przedłużacz LNCS - MAS 1863 LNCS.
xx Czujnik klipsowy dla dzieci 10-50 kg, 

wielorazowego użytku, podłączany przez 
przedłużacz LNCS - MAS 1864 LNCS.
xx Czujnik elastyczny jednorazowego użytku 

dla niemowląt 3-20 kg na paluch stopy, 
podłączany przez przedłużacz LNCS - 
MAS 2328 LNCS.
xx Czujnik elastyczny jednorazowego użytku 

Specyfikacja techniczna
xx krzywa pletyzmograficzna,
xx pamięć trendów 48 h,
xx alarmy pulsu i saturacji SpO2,
xx ekran typu OLED,
xx zakres pomiaru pulsu 20-300 bpm,
xx wskaźniki: jakości sygnału, amplituda 

pulsu, status baterii, status alarmów, wy-
ciszenie alarmów, wyciszenia tonów, stan 
czujnika, rozłączenia czujnika,
xx temperatura pracy: 0-50 °C,
xx wymiary: 11,8 x 6 x 2,5 cm,
xx waga: ok. 160 g,
xx zasilanie: 3 x baterie alkaliczne typu AA,
xx kolor: błękitno-szary.

dla noworodków <3>.
xx Przedłużacz do czujników typu LNCS, dł. 

1,2 m - MAS 2017 LNC-4.
xx Czujnik klipsowy dla dorosłych >30 kg, wie-

lorazowego użytku, podłączany przez prze-
dłużacz LNOP - MAS 1269 LNOP DCI.
xx Czujnik klipsowy dla dzieci o wadze 10-50 

kg, wielorazowego użytku, podłączany przez 
przedłużacz LNOP-MAS 1276 LNOP DCIP.
xx Czujnik elastyczny jednorazowego użytku 

dla niemowląt 3-20 kg, aplikacja czujnika: 
paluch stopy, podłączany przez przedłużacz 
LNOP - MAS 1800 LNOP INF L.
xx Przedłużacz do czujników typu LNOP - MAS 

1173 PC04, MAS 2058 PC04
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Jednorazowy detektor CO2 Easy Cap II
Czujnik dwutlenku węgla EASY CAP II, pozwala na potwierdzenie prawidłowej 
intubacji i właściwej wentylacji pacjenta. Szybka odpowiedź na wydychany CO2 
przez zmianę barwy z fioletowej na żółtą. Skuteczna wizualizacja rytmu odde-
chowego do dwóch godzin od użycia. Pokazuje zmiany poziomów CO2 w czasie 
rzeczywistym, także podczas kontroli prawidłowości położenia rurki intubacyjnej. 
Pomaga zweryfikować skuteczność resuscytacji krążeniowo- oddechowej.
- Masa pacjenta powyżej 15 kg.
- Objętość wewnętrzna (przestrzeń martwa): 25 ml.
- Opór przepływu: 3,0 cm H2O +/- 1,0 cm przy przepływie 60 l/min.
- Masa: poniżej 28,4 g.
- Czas użycia: do 2 godzin.
- Oznaczenia skali kolorów: 

xx pole „a”- przedział ok. 0,03% do <0,5% CO2 (< 4 mm Hg),
xx pole „b”- przedział ok. 0,5% do <2,0% CO2 (4 do <1,5 mm Hg),
xx pole „c”- przedział ok. 2,0% do <5,0% CO2 (15 do 38 mm Hg).

Kapnometr z alarmem i złaczkami EMMA+, wskaź-
nik CO2 wielokrotnego użytku
Ratowniczy Kapnometr monitorujący EMMA przeznaczony jest do pomiaru i 
monitorowania stężenia CO2 oraz częstości oddechów w trakcie zabiegów ane-
stezjologicznych, wybudzania oraz terapii oddechowej Może być on wykorzy-
stywany na salach operacyjnych, oddziałach intensywnej opieki medycznej, w 
pomieszczeniach gdzie przebywa chory oraz w medycynie ratunkowej, w tym w 
trakcie transportu chorych.

18 14 044

18 14 045

Monitor Tox CO+ w walizce - kompletny do pomiaru 
CO w wydychanym powietrzu
Monitor TOX CO zaprojektowany został  do wykorzystania podczas  medycz-
nych czynności ratunkowych. Daje możliwość  wykonywania pomiarów u osób 
poszkodowanych – dorosłych i dzieci. Dostarczony  jest ze specjalnym dodat-
kowym systemem wykonywania pomiarów, również u osób  nieprzytomnych i 
pacjentów pediatrycznych. Monitor TOX CO pozwala na natychmiastowe i do-
kładne oznaczenie zawartości CO w wydychanym powietrzu, co umożliwia 
szybkie postawienie prawidłowej diagnozy i ustalenie wskazań do dalszego po-
stępowania. Odporność mechaniczna urządzenia zapewnia pracę w trudnych 
warunkach. Kolorowy, dotykowy wyświetlacz sprawia, że urządzenie jest proste 
w obsłudze. Dane uzyskiwane podczas badania są automatycznie zapisywane, 
istnieje możliwość ich przeniesienia do komputera PC i prowadzenia dokumen-
tacji przy użyciu specjalnego oprogramowania (zestaw Toxco nie zawiera zesta-
wu do archiwizacji danych).
xx Pomiar może być wykonywany u osób przytomnych i nieprzytomnych (dorośli, 

dzieci).
xx Wartość pomiaru wyrażona w %COHb, CO ppm.
xx Dodatkowa opcja monitorowania otoczenia, z oznaczeniem wartości pomiaru 

rzeczywistego w ppm.

18 14 043
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Żel Water-Jel natychmiast po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed 
zanieczyszczeniem ran jednocześnie zatrzymując proces oparzenia. Żel, zawierający kwas hia-
luronowy, oparty jest na bazie wodnej. Nie przykleja się do ran. Działa antybakteryjnie, przeciw-
grzybiczo, przeciw drożdżom i pleśni. Nie zawiera benzenu. Konsystencja żelu jest przejrzysta co 
pozwala łatwo ocenić stan oparzenia. Posiada numer NSN - nadaje się do stosowania na wszyst-
kie rodzaje oparzeń termicznych nie powodując hipotermii. Posiada pozytywną opinię Centrum 
Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Testowany klinicznie, pozostaje bezpieczny dla 
oczu i śluzówek. Produkt sterylny, zgodny z pH ludzkiej skóry, bezpieczny dla dzieci, niemowląt 
i osób starszych nie wykazuje reakcji alergicznych lub reakcji ze skórą. Dopuszczenie CE, FDA, 
pojemność 120 ml, opakowanie butelka z dozownikiem. Termin przydatności 3 lata.

Parawan ochronny GT-020 „STRAŻ” standardowy  
czerwony bez taśm odblaskowych z napisem Straż
Parawan ochronny GT 020 „STRAŻ”jest urządzeniem do oznakowania terenu akcji. Służy do osłony miejsc wypadku, 
chroniąc tym samym prywatność osób rannych i zabitych. Cechuje go szybkie i łatwe rozkładanie. Parawan oznakowany 
napisem „STRAŻ”.

Parawan ochronny GT-030 czerwony z taśmą  
odblaskową bez napisu
Parawan ten jest urządzeniem do oznakowania terenu akcji, do osłony miejsc 
wypadku, chroniąc tym samym prywatność osób rannych i zabitych. Cechuje go 
szybkie i łatwe rozkładanie. Wyposażony w dodatkowe taśmy odblaskowe.

Parawan ochronny GT-030 „STRAŻ” czerwony  
z taśmą odblaskową i napisem Straż
Służy do osłony miejsc wypadku, chroniąc tym samym prywatność osób rannych i zabitych. Cechuje go szybkie i łatwe 
rozkładanie. Wyposażony w dodatkowe taśmy odblaskowe. Parawan oznakowany napisem „STRAŻ”.

Żel hydrożelowy WATER-JEL, schładzający,  
butelka 120 ml

18 14 047

18 14 048

18 14 049

18 14 050

Parawan ochronny GT-020 standardowy czerwony 
bez taśm odblaskowych i napisu
Parawan ochronny GT 020 jest urządzeniem do oznakowania terenu akcji. Służy 
do osłony miejsc wypadku, chroniąc tym samym prywatność osób rannych i za-
bitych. Cechuje go szybkie i łatwe rozkładanie. 

18 14 046

Liczba segmentów Wymiary 
segmentu

Wymiary 
po spakowaniu Stelaż Wodoodpor-

ność Masa

4 (połączone 
ze sobą)

1,60 x 1,60 m 
x 4 segm. 15 x 15 x 120 cm kompozyt 5000 mm 4,70 kg

Liczba segmentów Wymiary segmentu Wymiary 
po spakowaniu Stelaż Wodoodporność Masa Kolor Dodatkowy napis 

– opcja
4 (połączone 

ze sobą)
1,60 x 1,60 m x 4 

segm. 15 x 15 x 120 cm kompozyt 5000 mm 4,70 kg czerwony, 
niebieski STRAŻ, POLICJA

Liczba segmentów Wymiary segmentu Wymiary po spakowaniu Stelaż Wodoodporność Masa Kolor Dodatkowy napis 

4 połączone ze sobą 1,60 x 1,60 m 15 x 15 x 120 cm kompozyt 5000 mm 4,70 kg czerwony STRAŻ

Liczba segmentów Wymiary 
segmentu

Wymiary 
po spakowaniu Stelaż Wodoodpor-

ność Masa

4 (połączone 
ze sobą)

1,60 x 1,60 m 
x 4 segm. 15 x 15 x 120 cm kompozyt 5000 mm 4,70 kg
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Parawan ochronny GT-020 180 standardowy czer-
wony bez taśm odblaskowych i napisu
Parawan ochronny GT 020 jest urządzeniem do oznakowania terenu akcji. Służy 
do osłony miejsc wypadku, chroniąc tym samym prywatność osób rannych i zabi-
tych. Cechuje go szybkie i łatwe rozkładanie. 

Parawan ochronny GT-020 181 „STRAŻ” standardo-
wy czerwony bez taśm odblaskowych z napisem „Straż”
Parawan ochronny GT 020 jest urządzeniem do oznakowania terenu akcji. Słu-
ży do osłony miejsc wypadku, chroniąc tym samym prywatność osób rannych i 
zabitych. Cechuje go szybkie i łatwe rozkładanie. Opcjonalnie parawan można 
znakować napisem „STRAŻ” lub „POLICJA”.

Parawan ochronny GT-030 180 czerwony z taśmą 
bez napisu
Parawan ochronny GT 030 jest urządzeniem do oznakowania terenu akcji. Służy 
do osłony miejsc wypadku, chroniąc tym samym prywatność osób rannych i 
zabitych. Cechuje go szybkie i łatwe rozkładanie. 

Parawan ochronny GT-030 181 „STRAŻ” czerwony 
z taśmą odblaskową i napisem „Straż”
Parawan ochronny GT 030 jest urządzeniem do oznakowania terenu akcji. Słu-
ży do osłony miejsc wypadku, chroniąc tym samym prywatność osób rannych i 
zabitych. Cechuje go szybkie i łatwe rozkładanie. Opcjonalnie parawan można 
znakować napisem „STRAŻ” lub „POLICJA”.

18 14 051

18 14 052

18 14 053

18 14 054

Pozostały sprzęt ratownictwa medycznego 18 14 000

Liczba segmentów Wymiary 
segmentu

Wymiary 
po spakowaniu Stelaż Wodoodpor-

ność Masa

4 (połączone 
ze sobą)

1,60 x 1,60 m 
x 4 segm. 13 x 22 x 180 cm kompozyt 5000 mm 9,75 kg

Liczba segmentów Wymiary segmentu Wymiary 
po spakowaniu Stelaż Wodoodporność Masa Kolor Dodatkowy napis 

– opcja
4 (połączone 

ze sobą)
1,80 x 1,80 m 

x 4 segm. 13 x 22 x 180 cm kompozyt 5000 mm 9,75 kg czerwony, 
niebieski STRAŻ, POLICJA

Liczba segmentów Wymiary 
segmentu

Wymiary 
po spakowaniu Stelaż Wodoodpor-

ność Masa

4 (połączone 
ze sobą)

1,80 x 1,80 m 
x 4 segm. 15 x 15 x 120 cm kompozyt 5000 mm 11,55 kg

Liczba segmentów Wymiary segmentu Wymiary 
po spakowaniu Stelaż Wodoodporność Masa Kolor Dodatkowy napis 

– opcja
4 (połączone 

ze sobą)
1,80 x 1,80 m 

x 4 segm. 15 x 15 x 120 cm kompozyt 5000 mm 11,55 kg czerwony, 
niebieski STRAŻ, POLICJA
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Respiratory

Respirator MEDUMAT Easy CPR kostka
Respirator Medumat Easy CPR to pierwsze na rynku urządzenie przeznaczone 
do wentylacji automatycznej CMV oraz wentylacji na żądanie DEMAND posia-
dające przewodnik głosowy, który prowadzi użytkownika przez wszystkie etapy 
wentylacji.
Respirator jest bardzo prosty w obsłudze i pozwala ratownikowi w pełni skoncen-
trować się na pacjencie. W trybie DEMAND urządzenie reguluje i dopasowuje 
przepływ tlenu indywidualnie do pacjenta. Dodatkowo respirator wyposażony zo-
stał w tryb CPR (ang. CPR = pol. RKO).

Urządzenie posiada metronom dyktujący tempo ucisków klatki piersiowej wg 
algorytmu ERC 2010 oraz posiada funkcję pozwalającą na ręczne wyzwolenie  
pojedynczych wdechów podczas  ucisków klatki piersiowej umożliwiające zastą-
pienie respiratorem  worka resuscytacyjnego.

Specyfikacja techniczna:
xx wentylacja: IPPV, DEMAND
xx waga: 0,6 kg
xx klasa II b
xx zminiaturyzowane rozmiary: 10cm x 14,5 cm x 9 cm
xx stopień ochrony: IPX 4
xx zgodność z normami: 793-4, 60601-1, 1789,
xx praca w temperaturze od - 18C do + 60C ,
xx autotest poprawności działania wykonywany przed każdym uruchomieniem 

respiratora
xx przechowywanie w temperaturze od - 40C do + 70C
xx regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie od 10 do 25 oddechów/min
xx regulacja objętości oddechowej od 65 ml do 950 ml
xx zastawka wysokiego ciśnienia 20 lub 45 mbar
xx optyczne i dźwiękowe alarmy bezpieczeństwa: niskiego i wysokiego ciśnienia 

wentylacji; niskiego ciśnienia w układzie zasilania; rozładowania baterii; nie-
sprawności systemu
xx zasilanie modułu sterującego bateryjne
xx czas pracy baterii - 2 lata

Komplet stanowi:
xx respirator
xx przewód pacjenta
xx zawór pacjenta z miejscem na zastawkę PEEP
xx maska nr 5.

18 15 001

18 15 000
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Defibrylatory

Defibrylator AED Lifeline szkoleniowy
- wyposażony we wskaźnik statusu urządzenia oraz trzy wskaźniki świetlne, 
informujące o kolejnych krokach pracy urządzenia. Kopmletny zstaw zawiera: 
defibrylator z baterią treningową wielokkrotnego ładowania, komplet elektrod tre-
ninowych, ładowarka do baterii, pilot do zdalnego sterowaniaurządzeniem.

Defibrylator treningowy PHILIPS HS1 Trainer 
- zestaw z torbą, elektrody szkoleniowe dla dorosłych, zewnętrzny adapter, in-
strukcja
Defibrylator Philips OnSite HSI jest prostym w obsłudze, trwałym i niezawodnym 
urządzeniem elektronicznym. Stosuje się go w przypadku wystąpienia Nagłego 
Zatrzymania Krążenia (NZK), w celu wykonania defibrylacji i przywrócenia prawi-
dłowej akcji serca oraz gdy potrzebna jest pomoc głosowa w prowadzeniu Resu-
scytacji Krążeniowo Oddechowej (RKO).

Defibrylator półautomatyczny LIFELINE w wersji z 
baterią 7-letnią 
Kompletny zestaw zawiera: defibrylator z baterią nieładowalną 7 letnią, baterię 
pomocniczą 9V zasilającą wskaźnik statusu urządzenia, komplet elektrod dla do-
rosłych, instrukcję obsługi, kartę szybkiej obsługi. 
AED Philips HeartStart FRx dysponuje funkcją interaktywnej pomocy w RKO. 
Obsługę aparatu ułatwiają czytelne ikony ekranowe oraz spokojne i wyraźne po-
lecenia głosowe.

Defibrylator PHILIPS HeartStart FRx plus zestaw 
ratowniczy, torba, bateria i elektrody
AED Philips HeartStart FRx dysponuje funkcją interaktywnej pomocy w RKO. 
Obsługę aparatu ułatwiają czytelne ikony ekranowe oraz spokojne i wyraźne po-
lecenia głosowe.
Zestaw zawiera:
xx defibrylator AED z możliwością użycia jako urządzenie treningowe (wbudowa-

ny jest tryb szkoleniowy),
xx baterię litowo-manganową nieładowalną,
xx elektrody dla dorosłych i dzieci (użycie elektrod jako pediatrycznych wymaga 

zastosowania klucza pediatrycznego, sprzedawanego oddzielnie).
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Defibrylator PHILIPS HeartStart HS1 plus zestaw 
ratowniczy, torba, bateria i elekrtody
Zestaw ratowniczy zawiera: 2 pary jednorazowych rękawiczek, kieszonkową ma-
skę twarzową, nożyczki medyczne, jednorazową golarkę do usuwania owłosie-
nia z klatki piersiowej, gaziki.

Defibrylator LIFEPAK 1000
Charakteryzujący się mocną konstrukcją defibrylator LIFEPAK® 1000 to łatwy w 
użyciu automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), przeznaczony dla profesjo-
nalnych użytkowników. Wykresy i odczyty EKG wyświetlane na dużym ekranie 
są czytelne i widoczne z dużej odległości. LIFEPAK® 1000 działa w oparciu o 
technologię cprMAX™, która umożliwia wykonywanie ucisków w trakcie ładowa-
nia AED, co minimalizuje przerwy w procesie resuscytacji.
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Akcesoria eksploatacyjne do defibrylatorów

Elektrody terapeutyczne SMART II do defibrylatora 
FRx (przydatność 2 lata)
Uniwersalne elektrody do terapii dorosłych pacjentów i dzieci w każdym wieku. 
Elektrody SMART Pads II eliminują konieczność nabywania różnych rodzajów 
elektrod dla różnych kategorii wiekowych pacjentów. Wyposażone w złącze 
kompatybilne z defibrylatorami Philips HeartStart oraz adaptery umożliwiają pod-
łączenie do zaawansowanych defibrylatorów ratowniczych. Elektrody są pako-
wane w półsztywne opakowania zwiększające bezpieczeństwo ich przechowy-
wania.

Elektrody terapeutyczne SMART dorośli do defibry-
latora HS1 (przydatność 2 lata)
Elektrody są pakowane w sztywne opakowanie (kaseta) zwiększające bezpie-
czeństwo ich przechowywania. Jednorazowe, samoprzylepne elektrody defibry-
lacyjne o nominalnej, aktywnej powierzchni 85 cm2 każda, dostarczane we wkła-
dzie na zatrzask z dołączonym fabrycznie, standardowym kablem o długości 
137,1 cm. Przeznaczone dla ratowania osób o masie ciała powyżej 25kg.

Elektrody terapeutyczne SMART dzieci do defibryl-
atora HS1 (przydatność 2 lata)
Specjalne elektrody dla niemowląt/dzieci ograniczają energię impulsu 
defibrylacyjnego, umożliwiając leczenie niemowlęcia lub dziecka, u któ-
rego wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. 
Zestaw elektrod dla niemowląt/dzieci jest oznaczony wskazaniem odpo-
wiedniej wagi oraz symbolem misia ułatwiającym identyfikację.

Zestaw szkoleniowy (elektrody + mata) do defibryl-
atora FRx (trwałość 100 cykli szkoleniowych)
Ułatwia szkolenie z użyciem defibrylatora Philips HeartStart FRx. Po ich pod-
łączeniu urządzenie automatycznie przełącza się na tryb treningowy. Użytkow-
nicy mogą uruchomić osiem różnych scenariuszy szkoleniowych resuscytacji i 
defibrylacji osób dorosłych, dzieci i niemowląt. Każde opakowanie elektrod szko-
leniowych zawiera parę wielorazowych, samoprzylepnych elektrod ze zintegro-
wanym kablem i złączem. W zestawie znajduje się również mata szkoleniowa 
obrazująca osobę dorosłą, ilustrowany poradnik oraz instrukcja obsługi.

Zestaw szkoleniowy (elektrody + mata) do defibryl-
atora HS1 (trwałość 100 cykli szkoleniowych)
Ułatwia szkolenie z użyciem defibrylatora Philips HeartStart HS1. Po ich podłą-
czeniu urządzenie automatycznie przełącza się na tryb treningowy. Użytkownicy 
mogą uruchomić osiem różnych scenariuszy szkoleniowych resuscytacji i defi-
brylacji osób dorosłych. Każde opakowanie elektrod szkoleniowych zawiera parę 
wielorazowych, samoprzylepnych elektrod ze zintegrowanym kablem i złączem. 
W zestawie znajduje się również mata szkoleniowa obrazująca osobę dorosłą, 
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Elektrody zastępcze do zestawu szkoleniowego do 
defibrylatora FRx
Są to replacementy do zestawu szkoleniowego  

Elektrody zastępcze do zestawu szkoleniowego do 
defibrylatora HS1
Są to replacementy do zestawu szkoleniowego.

Bateria litowo manganowa do defibrylatora FRx / 
HS1 (4 lata gwarancji na 200 wyładowań)
Defibrylator Philips HeartStart FRx jest dostarczany z jednorazową, długowiecz-
ną baterią, opartą na dwutlenku litowo-manganowym, której Philips udziela gwa-
rancji (w trybie gotowości) minimum 200 wyładowań na cztery lata. Wraz z defi-
brylatorem można przechowywać drugą baterię, której żywotność jest na 5 lat do 
pierwszego użycia i 200 wyładowań przez kolejne 4 lata gwarancji.

Klucz do defibrylatora FRx - tryb niemowlę / dziecko
Unikalny klucz pediatryczny jest stosowany tylko w defibrylatorach Philips He-
artStart FRx, w przypadku defibrylacji niemowląt lub dzieci poniżej 8 roku życia, 
których waga nie przekracza 25 kg. Po wprowadzeniu klucza niemowlęcia/dziec-
ka, defibrylator Philips HeartStart FRx automatycznie redukuje energię defibry-
lacji do 50 dżuli i odpowiednio dostosowuje polecenia głosowe pomocy reani-
macyjnej. Grafiki widoczne na kluczu przedstawiają prawidłowe rozmieszczenie 
elektrod u niemowląt i dzieci.

Zestaw szkoleniowy dla dzieci (elektrody + mata) 
do defibrylatora HS1 (trwałość 100 cykli szkoleniowych)
Ułatwia szkolenie z użyciem defibrylatora Philips HeartStart HS1. Po ich podłą-
czeniu urządzenie automatycznie przełącza się na tryb treningowy. Użytkownicy 
mogą uruchomić osiem różnych scenariuszy szkoleniowych resuscytacji i defi-
brylacji dziecka oraz niemowlaka. Każde opakowanie elektrod szkoleniowych 
zawiera parę wielorazowych, samoprzylepnych elektrod ze zintegrowanym ka-
blem i złączem. W zestawie również mata szkoleniowa obrazująca dziecko, ilu-
strowany poradnik oraz instrukcja obsługi. 
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Bateria do defibrylatora Lifepak 1000

Elektrody dla dorosłych do defibrylatora Lifepak 
500, Lifepak 1000

Elektrody pediatryczne do defibrylatora Lifepak 
500, Lifepak 1000, LP CRPlus
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Szafki i torby na defibrylatory, respiratory 
i zestawy PSP R1

Torba transportowa na respirator
Wykonana jest z wytrzymałego łatwozmywalnego materiału typu Cordura.
Torba, oprócz uchwytów na dłonie, posiada pasy szelkowe, które umożliwiają 
transport respiratora na plecach. Dostęp do butli od strony komory głównej oraz 
od strony kieszeni bocznej, w której przewidziane jest miejsce na reduktor z 
możliwością natychmiastowego wyciągnięcia butli.

Szafka metalowa na defibrylator AED
Szafka metalowa do przechowywania AED Lifeline, Lifeline View, Lifeline Pro, 
wewnątrz budynków.
Część frontowa wykonana z PLEXIGLASU w części odsłaniającej urządzenie. 
Szafka zamykana na zamek pyłoszczelny i wodoszczelny uniwersalny, umożli-
wiający zamknięcie szafki bez użycia klucza w sposób zapewniający jej pełne 
zamknięcie. Kolor metaliczny.

Szafka metalowa na defibrylator AED z alarmem
Konstrukcja odporna na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych 
(deszcz, śnieg, kurz), wykonana zgodnie z procedurą obowiązującą przy pro-
dukcji szafek o szczelności IP 65. Część frontowa wykonana z PLEXIGLASU 
w części odsłaniającej urządzenie, wzmocniona listwami metalowymi. Obudowa 
wyposażona w profilowany kołnierz dociskowy, stanowiący rynienkę do odpro-
wadzenia wody opadowej. 
Szafka zamykana na zamek pyłoszczelny i wodoszczelny uniwersalny, umożli-
wiający zamknięcie szafki z użyciem i bez użycia klucza w sposób zapewniający 
pełne zamknięcie. Wyposażona w podświetlany napis AED oraz alarm wizualny 
uaktywniający się w momencie otwarcia szafki oraz akustyczny uaktywniający 
się z momencie wyciągnięcia defibrylatora. 
Wymiary szafki: 565 x 460 x 160 mm. Dostępna w kolorze metalicznym.

Skrzynka metalowa na defibrylator AED bez alarmu 
Max Harter
Skrzynka metalowa do AED wykonana w dwóch wersjach: z alarmem lub bez.

Skrzynka metalowa na defibrylator AED z alarmem 
Max Harter
Mieści defibrylator Philips HeartStart Frx lub HS1, zapasową baterię, dwa kom-
plety elektrod, klucz niemowlęcia/dziecka i instrukcję obsługi. Posiada pasek na 
ramię oraz umożliwia umocowanie zestawu ratowniczego.
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Torba na defibrylator AED
Torba na defibrylator AED Lifeline kliniczny.
Torba transportowa miękka z uchwytem do trzymania w dłoni , wyposażona do-
datkowo w pasek do zawieszenia na ramieniu. Kolor czarny. Torba z napisem 
AED i paskiem odblaskowym. W lewym górnym rogu znajduje się przeźroczyste 
okienko umożliwiające bezpośrednią kontrolę wskaźnika statusu. Z przodu znaj-
duje się kieszeń na akcesoria.

Torba i pasek do defibrylatora LIFEPAK 1000

Torba do zestawu PSP R-1
Wymiary zewnętrzne szer/wys/głęb [mm] - 760/320/300. Waga – 13,5 kg.
Materiał – CORDURA, wykonany z poliamidu z odporną powłoką poliuretanową 
i apreturą teflonu, oznaczenia – krzyż św. Andrzeja, paski odblaskowe, plakietka 
identyfikacyjna PSP R1. 4 niezależne przegrody. W komorze wewnętrznej cztery 
zamykane organizery. Uchwyty do transportu w ręku (w pozycji poziomej i pio-
nowej), na ramieniu, plecach, klatce piersiowej. Pas biodrowy. Zewnętrzna kie-
szeń z bezpośrednim dostępem, umożliwiająca regulację zaworu butli tlenowej. 
Uchwyty przy zamkach ułatwiające otwieranie i zamykanie.

Plecak do zestawu PSP R-1
Wymiary zewnętrzne wys/szer/gł [mm] – 630/380/280.
Waga 13,5kg. Materiał – CORDURA wykonany z poliamidu z odporną powłoką 
poliuretanową i apreturą teflonu, oznaczenia – krzyż św. Andrzeja, paski odbla-
skowe, plakietka identyfikacyjna PSP R1, 6 niezależnych przegród w tym jedna 
płaska kieszeń na kołnierz ortopedyczny lub dokumentacje medyczną. Odpinane 
wewnętrzne saszetki. Zewnętrzna kieszeń z bezpośrednim dostępem, umożli-
wiająca regulację zaworu butli tlenowej. Uchwyty do transportu w ręku (w pozycji 
poziomej i pionowej), szelki do transportu na plecach i klatce piersiowej. Pas 
biodrowy. Uchwyty przy zamkach ułatwiające otwieranie i zamykanie.

Plecak MED PACK do zestawu PSP R-1
Modułowa konstrukcja plecaka MED PACK umożliwia dowolną konfigurację i in-
dywidualną aranżację. Wewnętrzny, podwójny stelaż aluminiowy w części no-
śnej. Wewnętrzny pojedynczy stelaż w części przedniej plecaka.
Cały plecak otoczony jest wewnętrznym piankowym fartuchem pełniącym funk-
cję ochronną i stabilizacyjną. Dopinany pas biodrowy.
xx szerokość 36cm (z kieszenią boczną),
xx wysokość: 65cm,
xx głębokość 23cm (z kieszenią przednią)

Tkanina typu CORDURA. Uchwyty umożliwiające transport w ręku, na ramieniu i 
na plecach; z przegrodami dla poszczególnych elementów zestawu. Wyposażo-
ny w mocowania na butlę tlenową 2,7 l. Dostęp do butli od strony komory głów-
nej i kieszeni bocznej.
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Plecak do zestawu KPP
Plecak na zestaw KPP
Plecak przeznaczony do przechowywania i transportu wybranego 
sprzętu klinicznego, w tym z miejscem na respirator w ramach udzie-
lania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Konstrukcja plecaka zawiera 
niezależne moduły na sprzęt opatrunkowy i resuscytacyjny oraz etui 
ochronne na respirator. Wykonana z materiału odpornego na ściera-
nie i rozciąganie typu CORDURA -kolor czerwony z elementami od-
blaskowymi i napisem KPP.

Uchwyt samochodowy do defibrylatora Lifepak 
1000
Uchwyt wykonany z blachy nierdzewki.
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