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ZESTAWY MEDYCZNE

Wszystkie nasze torby oraz plecaki są wykonane z materiału Cordura®
z podwójnym powleczeniem poliuretanowym (wodoodporność) oraz
powleczeniem IRR (Infra Red Reflecting) oraz powleczeniem fluorowęglowym (Teflon / Hypalon). Nasze produkty dostępne są w kolorach: czarny,
zielony, piaskowy, jak również w kamuflażach, m.in. WZ93.

Zestawy Medyczne
torby, plecaki, zasobniki

22 313 09 39

22 313 09 59

www.paramedica-milsys.pl

Dostępne kolory:
Zestaw medyczny R-0
Podstawowy zestaw medyczny dedykowany jest jako wyposażenie każdego
typu pojazdu. Umożliwia opatrywanie ran, oparzeń, krwawień, ran penetrujących klatki piersiowej, urazów ortopedycznych, prowadzenie resuscytacji,
zabezpieczenie własne i miejsca zdarzenia.
• Wymiary zestawu: 42 x 21 x 16 cm

Czarny
OD Green
Coyote
Czerwony

WZ93
Indywidualny Pakiet Medyczny IPMed
Pakiet medyczny IPMed zapewnia dostęp do podstawowych produktów medycznych służących zabezpieczeniu najczęstszych urazów na polu walki: staza
taktyczna, opatrunek wentylowy na rany postrzałowe,
opatrunek osobisty, bandaż
hemostatyczny, rękawiczki,
nożyczki. Tylna ściana IPMed
wyposażona jest w system
mocujący MOLLE, umożliwiający noszenie bezpośrednio
na kamizelce lub na panelu
udowym.

Mocowanie
elastycznymi
pasami do uda.

Mocowanie
do pasa.

Indywidualny
Pakiet
Medyczny.
Łatwy dostęp
do zawartości.

System
mocowania
MOLLE.
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zestawy medyczne
Plecak Ratownika Sanitariusza PRS
Plecak PRS przeznaczony jest do transportu podstawowego sprzętu medycznego oraz do wykorzystania przez przeszkolonego ratownika (sanitariusza)
pola walki. Wyposażenie plecaka zapewnia zabezpieczenie ran postrzałowych, krwawień, amputacji urazowych, oparzeń, hipotermii, urazów
ortopedycznych, zabezpieczenie własne. Podwójny system szelek umożliwia
wygodne noszenie zarówno bezpośrednio na ubraniu, jak i na kamizelce.
System MOLLE umożliwia dopinanie innych elementów nośnych do panelu
przedniego i bocznych paneli plecaka.

Podwójny
system szelek.

Dobry
dostęp do
zawartości.

System MOLLE.
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Plecak Ratownika Medycznego PRM
Plecak PRM został zaprojektowany na potrzeby zaawansowanych działań medycznych wykonywanych przez ratowników
medycznych i wyższy personel medyczny. Wyposażenie
plecaka PRM, zostało wzbogacone o zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, monitorowanie pacjenta oraz dostęp
naczyniowy. Podwójny system szelek umożliwia wygodne
noszenie zarówno bezpośrednio na ubraniu, jak i na kamizelce. System MOLLE umożliwia dopinanie innych elementów
nośnych do panelu przedniego i bocznych paneli plecaka.
Konstrukcja modułowa umożliwia odpięcie bocznych zasobników. Plecak ma możliwość indywidualnej aranżacji wnętrza
dzięki zasobnikom mocowanym na rzepy.

Podwójny system
szelek.

Wewnętrzne zasobniki
mocowane na rzepy.

Możliwość odpięcia
zasobników bocznych
i frontowego.
System MOLLE.
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zestawy medyczne
Plecak Ewakuacji Medycznej PEM
Plecak PEM stanowi zabezpieczenie działań dla większej grupy zadaniowej. Ze względu na swoją wielkość i wagę wraz
z kompletnym wyposażeniem, z założenia ma być przewożony
w pojazdach. Wyposażenie PEM ma stanowić zapas opatrunków
dla ratowników i ratowników medycznych, którzy wykorzystają
w trakcie działań wyposażenie swoich plecaków. Oprócz opatrunków do zestawów PRS i PRM plecak PEM posiada także składane
nosze drążkowe STANAG. System MOLLE umożliwia dopinanie
innych elementów nośnych do panelu przedniego i bocznych paneli plecaka. Konstrukcja modułowa umożliwia odpięcie bocznych
zasobników. Dzięki zasobnikom mocowanym na rzepy, plecak ma
możliwość indywidualnej aranżacji wnętrza.

Polowy Zasobnik
Medyczny POMS

Dostępne kolory:

POMS stanowi logistyczne zabezpieczenie
działań szpitala polowego lub polowego punktu opatrunkowego. POMS jest
rozwijany w formę płaskiego zasobnika
ściennego, który można powiesić na dowolnej powierzchni. Stanowi odpowiedź
na problem braku szaf i mebli medycznych
w odległych punktach udzielania pomocy. Wszystkie zasobniki są mocowane na
rzep i dodatkowo na klamry plastikowe.
Ustawienie zasobników można dowolnie
konfigurować.

Czarny
OD Green
Coyote
Czerwony

Zestaw segregacyjny TRIAGE

WZ93
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Zestaw przeznaczony jest do oznakowania maksymalnie 50
osób w różnych priorytetach transportowo-leczniczych.
Torba otwiera się maksymalnie pod kątem 45 stopni
zapewniając swobodny dostęp do wyposażenia, bez ryzyka wypadania sprzętu. Karty segregacyjne dostępne są
w różnych wersjach językowych.
W skład zestawu
TRIAGE wchodzą:
• 50 kart segregacyjnych
w etui na gumkach
• 50 opasek odblaskowych samozatrzaskowych (20 zielonych, 10 żółtych, 10 czerwonych, 10 czarno-białych)
• długopis
• światło chemiczne
• latarka czołowa
• rękawiczki
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Mobilny System Intensywnego Nadzoru TICS
System TICS reprezentuje najbardziej nowatorskie podejście do kwestii intensywnego
nadzoru i monitorowania pacjentów w warunkach polowych i transportu. Ideą systemu
było maksymalne zredukowanie czasu potrzebnego na przygotowanie i uruchomienie
wszystkich elementów składowych, potrzebnych do pełnego monitorowania pacjenta
w obszarze pomiędzy ratownictwem pola walki, a CASEVAC. W systemie TICS wszystkie elementy znajdują się w jednym zestawie gotowym do natychmiastowego działania.
Wszystkie komponenty zestawu zostały umieszczone w lekkich skrzyniach z włókna
węglowego, umożliwiających montaż we wszystkich środkach transportu i ewakuacji.
Zestaw transportowy T1-T2 obejmuje następujące komponenty:
• defibrylator / monitor
• respirator
• koncentrator tlenu Saros
• termometr
• zasobnik infuzyjny z pompą Power Infuser i ogrzewaczem płynów infuzyjnych
Belmont Buddy Light
• zasobnik intubacyjny z videolaryngoskopem
• zasobnik opatrunkowy
• zasobniki na pozostały sprzęt medyczny.
Systemy TICS obejmują także zestawy ewakuacyjne, indywidualne, transportowe i podtrzymujące życie. Zestawy te zostały zaprojektowane na zlecenie U.S. DoD na potrzeby
najnowszych wytycznych TCCC dla działań CASEVAC. Wszystkie zestawy posiadają
numery NSN.

Koncentrator
tlenu Saros.

Moduł T1 –
monitorowanie.

Moduł T2 –
drogi oddechowe.

Konfiguracja pionowa.

Konfiguracja pozioma.
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