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QUICKFIX VÍZÁLLÓ RAGTAPASZ ADAGOLÓVAL
A vízálló ragtapasz víztaszító, ezért kifejezetten alkalmas nedves
munkahelyekre. A ragtapaszok bőrbarát PE anyagból készülnek,
amelyek lehetővé teszik a bőr lélegzését. Az adagoló 90 db (2 csomag)
tapaszt tartalmaz, és oda szerelhető, ahol a legnagyobb szükség van rá.
2db vízálló ragtapasz utántöltő.
Kiszerelési egység: 1 db
Cikkszám: PH5501

RAGTAPASZOK

QUICKFIX VÍZÁLLÓ UTÁNTÖLTŐ 45DB
RAGTAPASSZAL
Kiszerelési egység:
6 x 45db
Cikkszám: PH5511

QUICKFIX RUGALMAS RAGTAPASZ ADAGOLÓVAL
A rugalmas ragtapaszok illeszkednek a bőrhöz, ezért nagyon kényelmes
viselni. A ragtapaszok kifejezetten bőrbarát anyagból készülnek –
lehetővé téve a bőr lélegzését. 2 x rugalmas ragtapasz utántöltővel
Kiszerelési egység: 1db
Cikkszám: PH5502

QUICKFIX RUGALMAS RAGTAPASZ UTÁNTÖLTŐ
45 db ragtapaszt tartalmaz
Kiszerelési egység: 6 x 45db
Cikkszám: PH5512

QUICKFIX DETEKTÁLHATÓ RAGTAPASZ
ADAGOLÓVAL
Detektálható fémszálas ragtapasz beépített fémszállal, amely kimutatható
fémdetektorral. A ragtapaszok PE anyagból készültek, amely lehetővé
teszi a bőr lélegzését, valamint vízálló és bőrbarát is. 2 x kimutatható
fémszálas ragtapasz utántöltővel
Kiszerelési egység: 1db
Cikkszám: PH5503
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QUICKFIX DETEKTÁLHATÓ RAGTAPASZ
UTÁNTÖLTŐ
45db ragtapaszt tartalmaz
Kiszerelési egység: 6 x 45db
Cikkszám: PH5513

BURN JEL
Néhány centiméteresnél nem nagyobb területen a Burn Jel
zselét közvetlenül alkalmazzuk az égett bőrfelületen. Nem
szükséges eloszlatni, bedörzsölni, bekötözni, a zselé azonnal
kifejti fertőtlenítő, fájdalomcsillapító és hűtő hatását, nem
folyik le a bőrről.
Kiszerelés: flakonban
Cikkszám:
BUBJ120-120ml
BUBJ50 – 50 ml
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WATER JEL KÖTSZEREK

WATER JEL KÖTSZER ARCRA
Forrázás, vagy nyílt láng által okozott nagy felületű égésnél
használjuk a kellő méretű Water-Jel kötszert. Helyezzük az
égett felületre, akár ruhán keresztül is. Szükség és lehetőség
szerint lazán tekerjük körbe gézlappal. Válasszuk a megfelelő
méretet, amely a teljes felületet befedi. A csomagolásban
maradt zselét is csorgassuk kívülről a kötszerre. A zselével
átitatott kötszert a sebbe beleégett ruhára is rátehetjük,
ugyanúgy hűt, és később könnyebben eltávolítható lesz a
sebbe égett ruhadarab.
Mérete: 30,5x40,6 cm
Cikkszám: BU1216-20

ÉGÉSI ZSELÉK, KÖTSZEREK

Forrázás, vagy nyílt láng által okozott nagy felületű égésnél
használjuk a kellő méretű Burn Dressing kötszert. Dressing
mihamarabb az égési felületre helyezve fejti ki hatását,
óvja a sejteket a további roncsolódástól, elvonja a hőt,
melyet kifelé, a környezeti levegőbe vezet el, ezáltal
megakadályozza a hőhatás továbbterjedését a mélyebben
fekvő érzékeny szövetek felé.
Cikkszám
BU0206 – 5x15 cm/15 db
BU0404 -10x10 cm/15 db
BU0416 – 10x40,5 cm/7 db

WATER JEL IPARI KÉSZLET
Forrázás, vagy nyílt láng által okozott nagy felületű
égésnél használjuk a kellő méretű Water-Jel kötszert. A
készlet különböző méretű kötszereket tartalmaz.
Tartalma: 1 db arcmaszk, 1 db 20x46 cm kötszer, 1 db
10x40,5 cm kötszer, 2 db 10x10 cm kötszer, 2 db 5x15 cm
kötszer, 1 db 50 ml pumpás BurnJel EU égési zselé.
Cikkszám: BUBK-SM-IBK
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WATER JEL FIRE SERVICE KÉSZLET
A Water-Jel égési takaró az első lépés a sürgősségi
elsősegély ellátásban az égési sérülést szenvedett
áldozatnál. Kioltja a tüzet, megállítja az égés
továbbterjedését, hűti a bőrt, csökkenti a fájdalmat, és véd
a további szennyeződésektől. Az égési takaró védi a
mentést végzőket a magas hőmérsékletű helyek
megközelítésekor, biztonságos átjárót képezhetünk a
segítségével a lángoló, vagy izzó terület elhagyásához,
illetve sokoldalúan felhasználható a mentési munkálatok
során, ha nagy felületen hűtésre, láng elfojtására van
szükség.
Méret: 183x152 cm
Cikkszám: BUBK-SM-WJE

MENTŐDOBOZOK, HORDÁGYAK

MENTŐDOBOZOK IPARI
I.számú mentődoboz 30 dolgozóig
II.számú mentődoboz 31-50 dolgozóig
III. számú mentődoboz 51-100 dolgozóig
IV.számú mentődoboz 101-200 dolgozóig
Cikkszám:
EMMR01 - I.
EMMR02 - II.
EMMR03 – III.
EMMR04 - IV.

MENTŐDOBOZOK KÖZLEKEDÉS
Felszerelés motorkerékpárhoz, „A”
Cikkszám: EMKR01
Felszerelés személygépkocsihoz, teherautóhoz, „B”
Cikkszám: EMKR02
Felszerelés városi és távolsági buszhoz, „C”
Cikkszám: EMKR03

HORDÁGY C-BOON
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A C-BOON mentőhordágy ultra könnyű. Néhány
kézmozdulat és a karabinerek eltávolítása után a
hordágy a sérülttel behelyezhető a
mentőjárműbe.
58 cm széles, bármely nyíláson, tartályok, hajók,
szélturbinák, stb. nyílásain átvihető.
Csak 7 kg a nettó súlya, teherbírása 1100 kg.
Élettartama több, mint 20 év. Az
emelőkötelek 4 ponton rögzíthetők.
Könnyen tisztítható.
Cikkszám: SKSAN-0087-1 SKSAN-0087-2
egy darabból áll két részből áll
Összsúlya:
16 kg
17 kg

HORDÁGY ÖSSZECSUKHATÓ
4 felé hajtható, alumínium rúd, PVC bevonatú tűzálló lap.
Mérete nyitva: 203 x 50 x 15 cm,
Mérete csukva: 96 x 17 x 15 cm.
Súlya: 7 kg.
Terhelhetőség: 120 kg.
Cikkszám: BAR018
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SZEMÖBLÍTŐK
SZEMÖBLÍTŐ PALACK

SZEMÖBLÍTŐ PALACK KÉTÁLLÁSOS,
ASZTALI
2 db 0,5 l steril sóoldatot tartalmazó szemöblítő
palack, speciális kupakkal. A munkahelyen,
asztalon, laborban a pulton tárolható, hogy mindig
kéznél legyen.
A palackokat elhasználásuk után pótolni lehet.
Szavatossági ideje: 3 év

SZEMÖBLÍTŐK

0,5 l steril sóoldatot tartalmazó szemöblítő palack, speciális
kupakkal. Mobil, egyszerűen használható pl.: kórházakban,
rendelőkben, veszélyes áruk szállításánál. Speciális kupakja
olyan kiképzésű, a szemöblítő folyadékot közvetlenül a
szembe vezeti.
A palack a kupak elfordításával nyílik.
Szavatossági ideje 3 év.
A palackot újratölteni nem szabad
Cikkszám: JSASE060-000-000

Cikkszám: JSASE000-000-000

DELUX SZEMÖBLÍTŐ ÁLLOMÁS
Erős műanyagból készült, átlátszó, kellemes megjelenésű, élénk
színű hordozható tartó. Könnyen hozzáférhető és egy
pillantással ellenőrizhető a tartalom. Az elsősegély-felszerelések
védetten helyezkednek el és mindig rendelkezésre állnak. A
palackok és fiolák 0,5 %-os steril sóoldatot tartalmaznak.
A csomag tartalma: 1 tükör
2 db 500ml-es szemöblítő palack
10 db 1ml-es mini szemmosó fiola
2 db 20ml-es szemmosó fiola
5 db extra puha kendő
A csomag tartalmazza a fali tartót és a rögzítő csavarokat.

Cikkszám: JSASE020-000-000

A flakon 0,9%-os steril nátrium-klorid oldatot tartalmaz.
Ergonómikus kupakkal gyártjuk, amely illeszkedik a
szemgödörbe. Porvédő kupakkal láttuk el, és a címkén
részletes használati utasítás olvasható. A flakont
használhatjuk készletben, vagy önmagában is.
Kiszerelés 0,5 l
Szavatossági idő: 3 év
Cikkszám: PH4604
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SZEMÖBLÍTŐ PALACK

DEFIBRILLÁTOR

G3 POWERHART FÉLAUTOMATA DEFIBRILLÁTOR
Első lépésben mindig hívjuk segítséget.
Ezután megállapítjuk a beteg állapotát (légzési funkció figyelése)
A készülék felnyitása után, utasításokat ad a használatra vonatkozóan.
Az elektródák felhelyezése után a gép a beteg elektromos tulajdonságait vizsgálja,
megállapítva, hogy kell-e használni a készüléke, beállítja a megfelelő kiütési erősséget.
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Az akkumulátor élettartama 4 év, vagy 300 kiütés
- A készülékre vonatkozó garancia 7 év
- A készülék készre szerelt állapotban kerül szállításra
- Időjárás álló, így kül- és beltéri kihelyezésre is alkalmas
- A kihelyezett készülék naponta kétszer öntesztet végez, mely során felméri az akkumulátor
és az elektródák állapotát (jelzés zöld/ piros jelzéssel)
- Egy pontos működés
- Felnyitás után a gép utasításokat ad a használatra vonatkozóan, LCD szöveg kijelzéssel
- Az utolsó századmásodpercben is leállítja a kiütést, ha visszatér a normál ritmus.

AEDWALL SZEKRÉNY
Defibrillátor tartó fali szekrény, nyitáskor
fény és hangjelzést ad
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