Strefa 998 - Sprzęt Strażacki
Wietszyce 41
67-221 Białołęka
tel: 723 895 900

Plecak PSP R1 z szynami kramera
link do produktu: http://strefa998.pl/zestawy-psp-r1/1723-plecak-psp-r1-z-szynami-kramera.html
Cena:

4 200,00 zł brutto

Stan: Nowy

Pełny opis produktu

Plecak PSP R1 z szynami kramera
Plecak ratowniczy Rescue Backpack – 1 ( RBP 1 )
Plecak ratowniczy przygotowany jest dla służb ratowniczych i zespołów pogotowia ratunkowego.

14-11-2019

1/4

Zestaw ratownictwa medycznego w poręcznej, dużej torbie stanie się komfortowym wyposażeniem każdej jednostki medycznej realizującej usługi pierwszej
pomocy. Bogate wyposażenie dostosowane pod kątem różnych obrażeń, urazów oraz dolegliwości zdrowotnych sprawia, że torba z zestawem medycznym
będzie pomocna nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Wyposażenie torby zostało zaplanowane według standardu KSRG z lipca 2013 roku.

Cechy charakterystyczne
Posiada dwie komory, w jednej z komór znajduje się miejsce na butlę tlenową, która zabezpieczona jest bardzo mocnymi rzepami (samoprzylepne taśmy
mocujące) oraz dodatkowy rzep zapobiegający przesuwaniu się butli tlenowej. Odpinana przegroda umożliwiająca rozmieszczenie materiałów opatrunkowych w
3 kieszeniach zamykanych na suwak . Przegroda zamocowana do głównej komory za pomocą rzepa, który umożliwia w szybki sposób odpięcia jej od plecaka.
Liczne uchwyty wykonane z taśmy gumowej. W drugiej komorze znajdują się 3 saszetki segregacyjne w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim zamykane na
suwak. Z przodu plecaka kieszeń z miejscem na kołnierze ortopedyczne zapinana na suwak oraz 1 duża kieszeń na materiały opatrunkowe, kieszeń zamykana
na zamek błyskawiczny- odpinana od plecaka z miejscem np. na opatrunki hydrożelowe umożliwiająca ratownikowi udzielenie pomocy poszkodowanemu
oparzonemu bez zabierania ze sobą całego plecaka. Z boku plecaka zewnętrzna kieszeń z bezpośrednim dostępem, umożliwiająca regulację zaworu butli
tlenowej oraz miejscem na maski tlenowe i dren tlenowy. Spód plecaka uszyty z bardzo mocnego i wodoodpornego materiału, łatwo zmywalnego – tarpaulin .
Torbo-plecak Rescue BackBag przygotowany jest do przenoszenia w ręce i na plecach. Dwie gumowe rączki pozwalają na jego transport przez jedną lub kilka
osób. Szelki opiankowane i wyłożone tkaniną dystansową.
Wymiary ( dużego plecaka) : 61 x 33 x 24 cm

W skład zestawu wchodzi dodatkowy mniejszy plecak , który posiada 5 kieszeni zamykane na zamek błyskawiczny umożliwiający rozmieszczenie materiałów
opatrunkowych. Plecak można za pomocą specjalnych uchwytów ( znajdujących się z boku dużego plecaka) przymocować do głównego plecaka.
Wymiary (mniejszego plecaka na materiały opatrunkowe) : 45 x 22 x 10 cm
Torba została wykonana z materiału nowej generacji, co gwarantuje jej wybitną trwałość oraz odporność na przetarcia i pozostałe uszkodzenia. Podczas jej
tworzenia wykorzystano nici rdzeniowe COATS EPIC i materiał CODURA RIP-STOP wzmocniony dodatkowym splotem. Torba została opiankowana grubą pianką,
co doskonale chroni jej zawartość podczas transportu i upadku na ziemię. Wewnątrz posiada ruchomą komorę oraz otwór pozwalający na dogodny dostęp do
kieszeni bocznej, z kolei na zewnątrz znajdują się trzy kieszenie. Torba została wyposażona w uchwyt, pasek na ramię, a także w szelki pozwalające nosić ją jak
plecak. Oznaczona jest krzyżem św. Andrzeja oraz znakiem PSP-R1 lub PSP-R2.
Użyte materiały: nici rdzeniowe, materiał typu CODURA, która gwarantuje odporność na przetarcia i rozerwania.
Oznaczenia: taśmy odblaskowe zielone wysokiej jakości.

Wyposażenie torby
Wyposażenie torby pozwala w komfortowy i szybki sposób udzielić pierwszej pomocy z zakresu:
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prowadzenia oddechu kontrolowanego lub wspomagającego oraz tlenoterapii
unieruchamiania złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
zapewnienia komfortu termicznego
tamowania krwotoków oraz opatrywania ran
opatrywania oparzeń

SKŁAD ZESTAWU RATOWNICZEGO PSP R-1
wg standardu KSRG z lipca 2013r.
I. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych.
II. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii.
1. Rurki ustno-gardłowe Guedala komp. (6 rozmiarów)
2. Jednorazowe maski krtaniowe / jednorazowe rurki krtaniowe 3 szt. + dodatkowo strzykawka i żel OPTILUBE - saszetki w większości przypadków nie jest to
standardowym wyposażeniem ! U nas jest to w standardzie !
3. Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym 3 szt.
4. Ssak ręczny z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i dzieci - komplet. 1kpl
5. Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację czynną i bierną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym). Maski silikonowe
twarzowe obrotowe o 360° całkowicie przezroczyste
6. Worek samorozprężalny dla dzieci umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym). Maski silikonowe w 2 rozmiarach
twarzowe obrotowe o 360° całkowicie przezroczyste
7. Jałowe ﬁltry antybakteryjne Barrierbac „S” 5 szt.
8. Jednorazowy zestaw do tlenoterapii biernej tj. 3 przeźroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej. Dwie duże i jedna mała, rezerwuary tlenu
z przewodami tlenowymi – przeźroczyste
9. Przewód tlenowy 10m 1 szt
10. Butla tlenowa aluminiowa 2,7 na tlen medyczny (400 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 bar) z zaworem w wersji DIN ¾’ napełnianie standard polski,
ciśnienie robocze min. 200 atm. 1 szt.
11. Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu zgodny z PN-EN ISO 10524-1:2006
mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe
regulator przepływu tlenu obrotowy, min. przepływ maksymalny 25l/min
gniazdo szybkozłącza w systemie AGA
W NASZYCH ZESTAWACH REDUKTOR MEDISELECT II , najwyższej jakości z obrotowym MANOMETREM
III. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
1. Kołnierz szyjny regulowany dla dorosłych 2 szt.
2. Kołnierz szyjny regulowany pediatryczny 1 szt.
3. Zestaw szyn typu Kramer w osobnej torbie.
Wymiary 14 powleczonych szyn stanowiących komplet:
1500 x 150 mm
1500 x 120 mm - 800 x 120 mm - 600 x 80 mm
1200 x 120 mm - 800 x 100 mm - 600 x 70 mm
1000 x 100 mm - 700 x 100 mm - 250 x 50 mm 2szt.
900 x 120 mm 2szt. – 700 ×70 mm
IV. Zapewnienie komfortu termicznego
Folia aluminiowa „Folia życia” 5 szt.
V. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
Zestaw opatrunkowy / szt. Opatrunki:
Osobisty „W” 2 szt.
kompresy gazowe jałowe 10 szt. 9 cm x 9 cm
gaza opatrunkowa 1m² 5 szt.
gaza opatrunkowa ½m² 5 szt.
gaza opatrunkowa ¼ m² 5 szt.
opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm 4 szt.
opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm 8 szt.
chusta trójkątna tekstylna 4 szt.
bandaż elastyczny o szer. 10 cm 3 szt.
bandaż elastyczny o szer. 12 cm 3 szt.
siatka opatrunkowa nr 2 1 szt.
siatka opatrunkowa nr 3 1 szt.
siatka opatrunkowa nr 6 3 szt.
przylepiec z opatrunkiem 1 szt. 6 cm x 1 m
przylepiec bez opatrunku 2 szt. 5 cm x 5 m
opatrunek wentylowy na ranę kl. piersiowej 2 szt.
opaska zaciskowa taktyczna 2 szt.
Zestaw uzupełniający:
aparat do płukania oka 1 szt.
rękawice ochronne nitrylowe 5 par
worek plastikowy z zamknięciem na odpady koloru czerwonego 2 szt.
płyn do dezynfekcji rąk AHD (250 ml) 1 szt.
nożyczki ratownicze atraumatyczne o dł. 19cm1 szt.
folia do przykrywania zwłok 3 szt.
okulary ochronne 2 szt.
0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10ml 5 szt.
0,9% NaCj w pojemniku plastikowym 250ml 2 szt.
Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała 2 szt.
VI. Opatrywanie oparzeń
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Opatrunki Water Jel w torbie ( dostępne także z opatrunkami Burntec )
na twarz 30×40 cm 2 szt.
wymiar 10×10 cm 1 szt.
wymiar 20×46cm 2 szt.
wymiar 20×55cm 2 szt.
żel w butelce 120ml 2szt.
nożyczki 1 szt.
bandaż 2 szt.
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