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Zestaw Pierwszej Pomocy typ A
Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

ZPP typ A (t)

Opis produktu
Przeznaczenie apteczki pierwszej pomocy typu „A”:.
1. zapewnienie komfortu termicznego
2. tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
3. opatrywanie oparzeń

Skład apteczki pierwszej pomocy typu „A”:
1. Zapewnienie komfortu termicznego
Koc ratunkowy NRC (folia życia) – 2 sztuki
2. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
Opatrunek osobisty typu “A”
Opatrunek indywidualny typu “W” mały
Kompresy gazowe jałowe, 10 x 10 cm – 5 sztuk
Kompresy gazowe jałowe, 5 x 5 cm – 3 sztuki
Gaza opatrunkowa jałowa, 1/2 m2 – 2 sztuki
Opaska dziana podtrzymująca, 5 cm x 4 m – 2 sztuki
Opaska dziana podtrzymująca, 10 cm x 4 m – 2 sztuki
Chusta trójkątna tekstylna – 2 sztuki
Opaska elastyczna, 8 cm x 4 m – 2 sztuki
Opaska elastyczna, 10 cm x 4 m – 2 sztuki
Plaster z opatrunkiem chłonnym 5 cm x 7,2 cm – 6 sztuk
Plaster z opatrunkiem chłonnym 10 cm x 8 cm – 6 sztuk
Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3
Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6
Plaster tkaninowy z opatrunkiem w rozmiarze 6 cm x 1 m
Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 1,25 cm x 5 m
Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 5 cm x 5 m
3. Opatrywanie oparzeń
Opatrunek hydrożelowy o rozmiarze 10 x 10 cm
4. Zestaw uzupełniający
Rękawice ochronne wykonane z nitrylu – 10 sztuk
Nożyczki ratownicze ze stopką
Środek do dezynfekcji rąk AHD 1000, 250 ml
Agrafka – 5 sztuk
Pęseta
Maseczka do sztucznego oddychania M2
Gaziki nasączone alkoholem – 10 sztuk

Materiał i użyte komponenty
Do uszycia torby posłużyły najlepsze materiały i komponenty gwarantujące najwyższą jakość. Torba została uszyta z
atestowanego materiału CODURA, który charakteryzuje się niezwykłą odpornością na przetarcia, ścieranie oraz wpływ
niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ponadto, CODURA jest bardzo lekka. Torba posiada także wzmocniony, a zarazem
sztywny stelaż. Przy konstruowaniu torby użyto także markowych komponentów tj.:
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profesjonalne i niełamliwe zamki błyskawiczne YKK 10 mm,
niezwykle wytrzymałe elementy plastikowe firmy NEXUS,
certyfikowane taśmy odblaskowe firmy VizLite,
tytanowe nici Reutex.

Funkcjonalności torby
Torba do zestawu pierwszej pomocy typu „A” cechuje wysoka funkcjonalność i przemyślane rozwiązania konstrukcyjne, które
sprawiają, że dostęp do wyposażenia jest intuicyjny, a wszystkie sprzęty mają odpowiednie miejsce. Torba składa się z komory
głównej, w której znajdują się dwie przegródki na materiały opatrunkowe, natomiast wewnątrz na klapie znajduje się
siatkowana kieszeń na zamek.

Charakterystyka torby
waga: 0,48 kg,
wymiary: 32 x 24 x 17 cm,
torba jest zbudowany na wzmocnionym stelażu, który gwarantuje trwałość oraz bezpieczeństwo wyposażenia,
torbę można nosić na ramieniu za pomocą pojedynczego paska, w ręku za pomocą podwójnej, zapinanej rączki,
na torbie umieszczono haftowany krzyż św. Andrzeja oraz elementy odblaskowe dla bezpieczeństwa użytkowników
podczas zmroku.
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