
 

 

OFERTA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP RP 

 W BIAŁYMSTOKU NA ZESTWY DYDAKTYCZNE 
 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z naborem wniosków na dotację dla OSP  na realizację zadań 

poprzez: 

- organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej 

pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach 

ratowniczych; 

- organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i 

umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 

- upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi 

partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej; 

- propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku 

pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

 

przedstawiamy Państwu doskonałe rozwiązanie na zakup  

zestawów dydaktycznych w cenie:  

5.000,00 zł brutto 

 

 

 

 

 

 

1. ZESTAW DYDAKTYCZNY I 

 
Ma on przede wszystkim służyć druhom do prowadzenia szkoleń oraz innych 
przedsięwzięć oświatowo – kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  Zestaw dydaktyczny ułatwi Wam 
prowadzenie szkoleń oraz  przedsięwzięć propagujących wiedzę i 
umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Zawartość zestawu: 
-    Drukowany podręcznik do prowadzenia szkoleń dla mieszkańców. 
Czytelne opracowanie w formie kart informujących o zagrożeniu, zasadach 
odpowiedniego reagowania i tego, co należy zapamiętać. Podręcznik omawia 
14 najczęściej występujących zagrożeń pożarowych, z podziałem na pory 
roku. 



 

 

-   Pendrive USB z materiałami dydaktycznymi w wersji elektrycznej. 
 
Dodatkowe pomoce dydaktyczne: 
-          Gaśnica domowa do grup pożarów ABF 
-          Gaśnica samochodowa typu GP I z BC/MP 
-          Koc gaśniczy 
-          Czujka dymu 
-          Czujnik tlenku węgla 
-          Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa 
-          Strażacka kamera termowizyjna Seek Thermal FirePRO 
-          Waliza transportowa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. ZESTAW DYDAKTYCZNY II 

 

 
 
Fantom Little Anne QCPR Laerdal jasny 
Little Anne QCPR to lekki i wiernie odtworzony manekin do treningu 
resuscytacji krążeniowo – oddechowej osoby dorosłej. 
W manekinie Little Anne uwzględniono wszystkie niezbędne elementy, 
aby zapewnić odpowiednią jakość szkolenia. Stanowi on odzwierciedlenie 
fizjologii i anatomii przeciętnej osoby i został tak zaprojektowany, aby 
umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 
Nowa generacja Little Anne QCPR pozwala dodatkowo na bieżącą 
kontrolę poprawności wykonywanego treningu RKO poprzez technologię 
QCPR, dostępną na Twoim urządzeniu mobilnym. Do tej pory informacja 
zwrotna o poprawności wykonywania treningu RKO, była uzyskiwana 
jedynie na podstawie obserwacji dokonywanej przez instruktora, teraz na 
bieżąco można analizować poprawność treningu RKO na swojej komórce 
czy tablecie. 
Posiada następujące właściwości: 
Naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest 
odpowiednie odchylenie głowy), 
Realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa, 
Klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania, 
Realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie 
miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku, 
Dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – 
klak”), 
Specjalnie dobrana sprężyna symuluje realistyczny opór klatki piersiowej 
przy ucisku, 
Torba służąca jednocześnie jako mata treningowa, 
Szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowe i części twarzowe, 
Technologia QCPR pozwala uzyskać natychmiastową informacje zwrotną 
o poprawności wykonywanych ucisków oraz wentylacji, 
Podsumowanie rezultatu treningu ogólnym wynikiem oraz propozycjami 
poprawy efektu, 
Szczegółowy opis w trakcie ćwiczeń, pokazujący poprawność głębokości, 
liczby i tempa ucisków oraz objętości wentylacji. 
W zestawie:  
Manekin Little Anne, 
Torba transportowa / mata treningowa, 
1 część twarzowa, 
1 wymienne drogi oddechowe, 
Instrukcję obsługi. 

 

 
Defibrylator treningowy XFT-120C+ 

 
Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim, 
W zestawie 3 komplety elektrod szkoleniowych dla dorosłych oraz 2 kpl. 
dla dzieci, 
Zasilanie przy użyciu zasilacza sieciowego, opcjonalnie możliwe jest 
zasilanie bateryjne (3 x AA, baterie nie są dołączone do zestawu), 
10 scenariuszy szkoleniowych, 
Scenariusze są zgodne z wytycznymi AHA/ERC 
Możliwość sterowania za pomocą pilota (baterie AAA-2szt, nie wchodzą w 
skład zestawu) 
Wszystkie elementy zestawu mieszczą się w poręcznym etui. 

 
 

 
Zestaw Ratownictwa Medycznego R0 w torbie 

 

 

 



 

 

Osłona osoby ratowanej OMS-1 

 

 

 
Czujnik Czadu i Dymu 2w1 SCB10-INT 
 
wbudowana bateria litowa, 10 lat gwarancji  
 

 
 

Młotek do zbijania szyb i cięcia pasów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ZESTAW DYDAKTYCZNY III 

 

 
Fantomy Laerdal Little Family QCPR 
Little Family to zestaw trzech wiernie odtworzonych manekinów 
umożliwiających realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu 
resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób we wszystkich grupach 
wiekowych, wzbogacony o technologię QCPR, pozwalającą kontrolować 
poprawność wykonywanego treningu na bezpłatnej aplikacji na Twoim 
urządzeniu mobilnym. 
Manekiny zawarte w zestawie zostały tak dobrane, aby ukazać różnice w 
budowie anatomicznej osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, a także 
umożliwić przedstawienie różnic w resuscytacji krążeniowo – oddechowej 
osób w różnym wieku. 
Little Anne i Little Junior występują w wersji QCPR z bezpłatną 
aplikacją instruktora lub uczestnika. 
Manekiny zawarte w zestawie posiadają następujące właściwości: 
Naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest 
odpowiednie odchylenie głowy), 
Realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa, 
Klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania, 
Realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie 
miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku, 
Dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – 
klak”) – manekiny Little Anne i Little Junior, 
Realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej, 
Manekin Baby Anne posiada ponadto unikalną funkcję nauki usuwania 
ciała obcego blokującego drogi oddechowe niemowlęcia, 
Technologia QCPR pozwala uzyskać natychmiastową informacje zwrotną 
o poprawności wykonywanych ucisków oraz wentylacji, 
Podsumowanie rezultatu treningu ogólnym wynikiem oraz propozycjami 
poprawy efektu, 
Szczegółowy opis w trakcie ćwiczeń, pokazujący poprawność głębokości, 
liczby i tempa ucisków oraz objętości wentylacji. 
W zestawie: 
Manekin Little Anne QCPR – manekin osoby dorosłej, 
Manekin Little Junior QCPR – manekin dziecka, 
Manekin Baby Anne – manekin niemowlęcia, 
Wygodna, poręczna torba transportowa, 
3 maty treningowe, 
Wymienne drogi oddechowe do manekina Little Anne (1 szt.), 
Wymienne drogi oddechowe do manekina Little Junior (1 szt.), 
Wymienne drogi oddechowe do manekina Baby Anne (6 szt.), 
Wymienna część twarzowa do manekina Little Anne (1 szt.), 
Wymienna część twarzowa do manekina Little Junior (1 szt.), 
10 sztucznych ciał obcych do manekina Baby Anne, 
3 instrukcje obsługi do poszczególnych manekinów, 
Chusteczki do dezynfekcji 12 szt. 

 

 
Defibrylator treningowy PHILIPS HS1 Trainer  
 
Defibrylator treningowy Philips HS1 Trainer to wersja szkoleniowa 
defibrylatora HS1, dzięki któremu szkolenie prowadzone może być na 
identycznym sprzęcie jak podczas prawdziwej akcji ratunkowej. 
Defibrylator szkoleniowy symuluje działanie defibrylatora w rzeczywistej 
sytuacji zatrzymania krążenia. Wyraźne, stanowcze polecenia głosowe i 
wstępnie skonfigurowane scenariusze ratownicze sprawiają, że szkolenie 
jest łatwiejsze i pożyteczniejsze. 
W zestawie:  
aparat szkoleniowy 
torba transportowa 
komplet elektrod szkoleniowych dla dorosłych 
zewnętrzny adapter do manekina 
instrukcja obsługi 

 

Przenośny Zestaw Pierwszej Pomocy ZPP typ A 

 

 



 

 

 

 

4. ZESTAW DYDAKTYCZNY IV 

 

 
Fantom manekin Brayden PRO (white) z funkcją 
informacji zwrotnej 
Najnowszy produkt bezkonkurencyjnej marki BRAYDEN! Fantom 
Brayden PRO z funkcją informacji zwrotnej o jakości wykonywanej 
RKO to manekin zarówno do nauki, jak i zaawansowanego 
treningu! 
Fantom Brayden PRO dostarcza ilościowych i 
jakościowych informacji zwrotnych na temat wykonywanej RKO. 
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom kursanci otrzymują informacje 
zwrotne w czasie rzeczywistym, a po zakończeniu czynności 
ratowniczych przedstawiany jest dokładny raport, w którym 
zawarte są dane na temat kluczowych parametrów zgodnie z 
najnowszymi wytycznymi ERC 2015: 
głębokość uciśnięć klatki piersiowej, 
tempo uciśnięć, 
ułożenie dłoni, 
zwolnienie ucisku klatki piersiowej. 
Co więcej, kursanci otrzymują informacje na temat przerw w 
uciskaniu klatki piersiowej oraz wykonywanego sztucznego 
oddychania! 
Model Brayden PRO to genialne rozwinięcie bijącego rekordy 
popularności fantoma Brayden LED prezentującego przepływ krwi 
za pomocą wyświetlaczy LED. Dzięki połączeniu Bluetooth i 
dostępnej za darmo aplikacji, manekin PRO umożliwia 
natychmiastową weryfikację wykonywanych czynności na 
urządzeniu z systemem android (minimalne wymagania 
systemowe poniżej). Fantom jest łatwy w użyciu, a aplikacja 
bardzo intuicyjna. 
Elementy zestawu: 
1 kompletny manekin Brayden PRO, 
10 maseczek do sztucznego oddychania, 
1 zapasowa skóra twarzy, 
1 zapasowe płuca, 
1 torbo-mata, 
6 baterii typu LR14. 
Dodatkowo osobno można dokupić zasilacz 
sieciowy, umożliwiający przeprowadzanie ćwiczeń bez użycia 
baterii. 
UWAGA: Zestaw nie zawiera zasilacza. 

 

 
Apteczka typ AS-I 
 
Apteczki samochodowe AS to zaawansowany system udzielania 
pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, który łączy w 
sobie doskonałą funkcjonalność z estetyką i jakością wykonania. 
Cztery typy zawartości wyposażenia pozwalają dobrać właściwy 

rodzaj apteczki do swoich potrzeb. 

 

 

5. ZESTAW DYDAKTYCZNY  V 

 

 

https://sklep.projektaed.pl/produkt/zasilacz-do-fantoma-brayden-led-oraz-pro/
https://sklep.projektaed.pl/produkt/zasilacz-do-fantoma-brayden-led-oraz-pro/


 

 

 

Zestaw do ratownictwa wysokościowego 
 

- Worek typu jaskiniowego AX 011B (2 szt.),  
- Lina statyczna SKANDER Static ø11 (2x25m i 50 mb),  
- Podwójny bloczek ratowniczy TU 431 (2 szt.),  
- Urządzenie do ustalania pozycji PROT 3 (3 szt),  
- Karabinek HMS D (15 szt.),  
- Trójkąt ewakuacyjny DX 302 (1 szt.),  
- Przyrząd zjazdowy PETZL i'D (1 szt.),  
- Pętla stanowiskowa OPEN SLING 120 cm (10 szt.),  
- Szelki bezpieczeństwa P 71C (3 szt.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Warunki dostawy: 

- Dostawa sprzętu na terenie Polski - wliczona w w/w ceny 
- Termin realizacji: uzależniony od stanów magazynowych 
- Warunki płatności: przelew. 
- Ważność oferty: 90 dni od daty maila 
- Zastrzegamy możliwość modyfikacji błędów edycyjnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy do zakupów w naszym oddziale!  
 

 
 
 

 

 

 

 


