Zestaw MedPakiet
Osobisty zestaw pierwszej pomocy. Przeznaczony do udzielania
podstawowej pomocy w zakresie opatrywania ran, w tym ran penetrujących klatkę piersiową, zabezpieczenia komfortu termicznego i prowadzenie sztucznego oddychania metodą usta-usta.
Możliwość opatrzenia jednej osoby, także w ramach samopomocy. Opakowanie transportowe z Cordury® (kolor czarny) z uniwersalnym systemem mocującym, umożliwiającym przytroczenie MedPakietu do paska, na udo lub do kamizelki taktycznej.
Materiał Cordura®, pokryty trudnopalną warstwą teflonu i hypalonu, odznacza się dużą wytrzymałością na ścieranie i rozrywanie, nie przepuszcza i nie wchłania substancji płynnych.

Zestaw R−0
Podstawowy zestaw ratowniczy – umożliwia udzielanie pierwszej pomocy w zakresie: opatrywania ran, w tym ran penetrujących klatkę piersiową (m.in. kłutych, postrzałowych); oparzeń
małych powierzchni ciała; prowadzenia sztucznego oddychania
metodą usta-usta; zapewnienia komfortu termicznego; stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa; unieruchomienia kończyn górnych i dolnych; sygnalizacji i zabezpieczenia świetlnego miejsca
zdarzenia. Wyposażenie R−0 pozwala na udzielenie pomocy
wielu osobom jednocześnie. Służy jako wyposażenie samochodów służbowych i operacyjnych lub zabezpieczenie małych grup
ratowniczych (ok. 4 osób). Torba transportowa zestawu R−0,
wykonana z Cordury®, oznakowana jest krzyżem św. Andrzeja,
czerwonym krzyżem lub czerwonym półksiężycem oraz mocowaną na rzep taśmą odblaskową z napisem, np. „POLICJA”. Torba może być transportowana na pasie, w ręku lub na plecach. Po
otwarciu umożliwia natychmiastowy dostęp do wszystkich elementów wyposażenia.
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Torby Ratownicze

Zestaw R−1 jest podstawowym zestawem medycznym, działającym w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
(KSRG). Podstawowymi elementami składowymi zestawu są:
torba ratownicza wraz z wyposażeniem, komplet 14szyn Kramera w torbie transportowej i deska ortopedyczna. Wyposażenie
torby ratowniczej umożliwia udzielenie pomocy w zakresie zabezpieczenia osobistego ratownika, tlenoterapii biernej i czynnej, przy oparzeniach, opatrywaniu ran i urazów, zapewnieniu
drożności górnych dróg oddechowych, stabilizacji złamań oraz
urazów odcinka szyjnego kręgosłupa, stabilizacji oraz wykonania czynności ewakuacyjno-transportowych. Torba zbudowana
jest modułowo, umożliwiając natychmiastowy dostęp do wybranych części wyposażenia. Może być transportowana w ręku, na
ramieniu lub na plecach, przy zachowaniu ciągłej podaży tlenu.
Zestaw R−2 jest wersją rozbudowaną zestawu R−1, rozszerzoną o respirator pneumatyczny.

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny
i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy
Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.
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