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Opatrunki na oparzenia Burnshield®

Opatrunki Burnshield składają się z gazy bawełnianej nasączonej hydrożelem opa-
rzeniowym. Dzięki półpłynnej formie żelu, mogą być stosowane także na oparze-
nia, na których pozostają części odzieży, ponieważ poprzez przesączanie docierają 
bezpośrednio do skóry. Pełna gama rozmiarowa zapewnia dobór opatrunków od 
tych na drobne oparzenia aż po koce hydrożelowe do przykrycia całego ciała. 
Hydrożel Burnshield działa błyskawicznie: absorbuje ciepło z rany, zabezpiecza 
ranę nie ograniczając wymiany tlenowej, nawilża ranę i niweluje czynnik bólowy. 
Opakowania opatrunków mogą być dodatkową barierę zabezpieczającą, wyko-
rzystywaną do osłonięcia rany. W przypadku dłuższych transportów i wysychania 
hydrożelu, który w 93% składa się z wody, należy nawilżać opatrunek hydrożelem 
z butelek 60 ml lub 125 ml.

MODEL NAZWA/OPIS

550004 Hydrożel przeciwoparzeniowy w saszetce 3,5 ml

550009 Hydrożel przeciwoparzeniowy w butelce 50 ml

550008 Hydrożel przeciwoparzeniowy w butelce 125 ml

901130 Hydrożel – opatrunek przeciwoparzeniowy 25 mm x 0,5 m

901131 Hydrożel – opatrunek przeciwoparzeniowy 50 mm x 1 m

901111 Hydrożel – opatrunek przeciwoparzeniowy 10 x 10 cm 

900906 Hydrożel – opatrunek przeciwoparzeniowy 20 x 20 cm 

901001 Hydrożel – opatrunek przeciwoparzeniowy 20 x 45 cm 

901007 Hydrożel – opatrunek przeciwoparzeniowy 60 x 40 cm 

901000 Hydrożel – opatrunek przeciwoparzeniowy na twarz 20 x 45 cm

901136 Hydrożel – opatrunek przeciwoparzeniowy na twarz 60 x 40 cm

881006 Hydrożel – koc przeciwoparzeniowy 100 x 100 cm

881003 Hydrożel – koc przeciwoparzeniowy w torbie 120 x 160 cm

881002 Hydrożel – koc przeciwoparzeniowy w torbie 120 x 160 cm – 2 szt.

881001 Hydrożel – koc przeciwoparzeniowy w torbie 245 x 160 cm

900813 Hydrożel – EMERGENCY – mały zestaw przeciwoparzeniowy w torbie 

900814 Hydrożel – RESPONDER – średni zestaw przeciwoparzeniowy w torbie 

900800 Hydrożel – COMBI TRAUMA – duży zestaw przeciwoparzeniowy w torbie

oparzenia



60  22 313 09 39  22 313 09 59      www.paramedica-milsys.pl60  22 313 09 39  22 313 09 59      www.paramedica-milsys.pl

Ogrzewacz osobisty Personal Heater
System ten został stworzony na potrzeby wojsk Królestwa Norwegii, gdzie jego efektywność została poddana próbie najbardziej ekstre-
malnych warunków atmosferycznych. Zestaw składa się z jednostki centralnej, wkładów z węgla drzewnego oraz przewodów do rozpro-
wadzania ciepła. Jednostka centralna posiada stację na wkład węglowy, który po odpaleniu lontu zaczyna się żarzyć. Wbudowany wiatrak 
napędzany jedną baterią R20 wymusza obieg powietrza w komorze spalania wkładu węglowego, a ogrzane powietrze rozprowadzane 
jest do czterech przewodów o długości 115 cm każdy. Zestaw można zawiesić na klatce piersiowej na dowolnym pasku / lince, a prze-
wód odprowadzający spaliny węglowe należy odprowadzić poza okolice twarzy. Całość zestawu waży ok. 1 kg. 
Rozkład temperatur w czasie spalania:
• 15 min – 64 °C
• 1 h – 65 °C
• 2 h – 65 °C
• 3 h – 64 °C
• 4 h – 59 °C
• 5 h – 50 °C
• 6 h – 42 °C

MODEL NAZWA/OPIS

93-8401.00 Ogrzewacz osobisty

93-8416.00 Przewody do rozprowadzania ciepła 4 gałęzie

93-8403.00 Element grzejny z węgla drzewnego, 7 szt.

Koce izotermiczne BLIZZARD
Koce Blizzard posiadają konstrukcję z potrójnej folii 
izotermicznej Reflexcell™ wykorzystującej efekt 
poduszki powietrznej, jako dodatkowego izolatora 
od temperatur zewnętrznych. Wszystkie koce są 
pakowane próżniowo, więc ich przenoszenie – 
mimo dużych rozmiarów po rozpakowaniu – staję 
się znacznie łatwiejsze. Koce dostępne są w kolo-
rach zielonym, srebrnym i pomarańczowym.

MODEL NAZWA/OPIS
ROZMIAR 

W OPAKOWANIU 
(cm)

BH-01 Blizzard Heat Casualty Blanket – system termoizolacyjny z 4 chemicznymi pakietami 
grzewczymi – zielony

32 x 21 x 8

BH-07 Blizzard Casualty Blanket – system termoizolacyjny (bez pakietów grzewczych) – zielony 32 x 21 x 8

BH-HP1 Blizzard Heat – pakiety grzewcze (zestaw 4 szt. z taśmami na rzep)

BH-HP3 Blizzard Heat – pakiet grzewczy (pojedynczy bez taśm na rzep)

BPS-01 Blizzard Survival Blanket – koc izotermiczny – oliwkowy 22 x 11 x 4,5

BPS-01S Blizzard Survival Blanket – koc izotermiczny (mały) – oliwkowy 22 x 11 x 4

BPS-02 Blizzard Survival Sleeping Bag – śpiwór izotermiczny – oliwkowy 22 x 11 x 4

BPS-03 Blizzard Survival Vest – kamizelka – oliwkowa 15 x 11 x 4

BPS-03L Blizzard Survival Vest – kamizelka (długa) – oliwkowa 22 x 11 x 4

BPS-08 Blizzard Survival Tube – podwójny śpiwór – oliwkowy 22 x 11 x 5

ochrona termiczna

Jednorazowe węglowe wkłady grzewcze.

Jednostka centralna.

Przewody 
rozprowadzające 

ciepło. 

Przewód 
odprowadzający 

spaliny.
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Ogrzewacz płynów infuzyjnych EMERGO
Przenośny system grzewczy EMERGO składa się z torby na 3 l płynów 
infuzyjnych, szyny ściennej do zawieszenia torby, zasilacza, ciśnie-
niowego mankietu termoizolacyjnego. Zarówno torba, jak i mankiet 
wykonane są z materiałów termoizolacyjnych. Torba posiada wbudo-
wany termostat z wyświetlaczem temperatury wnętrza, utrzymujący 
po włączeniu temperaturę na poziomie 36 – 37 °C. Mankiet posiada 
izolację na całej swojej długości. Paski z rzepem dopinają koniec man-
kietu bezpośrednio do ręki jak najbliżej kaniuli dożylnej. Dwa chemicz-
ne pakiety grzewcze dodatkowo dogrzewają płyn w mankiecie – jeden 
na wysokości butelki / worka, drugi tuż przed wejściem do kaniuli. 
Mankiet jest także wyposażony w worek ciśnieniowy do wykonania 
szybkich wlewów dożylnych. 

ochrona termiczna

MODEL NAZWA/OPIS

10.021 Torba na 3 l płynów infuzyjnych EMERGO

10.020-T Mankiet termoizolacyjny na płyn infuzyjny z dwoma 
chemicznymi pakietami grzewczymi

09.029/K Szyna do mocowania torby EMERGO na ścianie

10.022 Pasek na ramię do torby EMERGO

12.001/PL/303026000 Zasilacz 12 V do torby EMERGO
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Skrzynia termoizolacyjna na płyny i leki NORMECA®

Skrzynia termoizolacyjna przeznaczona jest do zabezpieczenia dodatniej temperatury 
płynnych środków medycznych w warunkach niskich temperatur podczas transportu 
i przechowywania w punktach polowych i magazynach medycznych. Skrzynia jest grubo 
izolowanym, ogrzewanym i wodoszczelnym pojemnikiem chroniącym leki, płyny i środki 
medyczne przed wyziębieniem i zamrożeniem. Wyposażona w 5 plastikowych szuflad 
umożliwia wygodny i segregowany sposób przechowywania 25 – 30 kg środków me-
dycznych. W celu ułatwienia transportu na bokach skrzyni zamontowane są 2 składane 
uchwyty transportowe. W sytuacjach awaryjnych, przy braku zasilania elektrycznego, 
skrzynia może być ogrzewana przez niezależny ogrzewacz osobisty Personal Heater. 
Przy użyciu zasilania sieciowego, skrzynia utrzymuje w swoim wnętrzu stałą temperaturę 
30 °C nawet przy temperaturze otoczenia do – 50 °C. Elektryczny system ogrzewający 
posiada wbudowany ogrzewacz elektryczny 40 W, regulowany za pomocą termostatu.

Dane techniczne:
• Wysokość: 68 cm
• Szerokość: 47 cm
• Głębokość: 38 cm
• Objętość: 56 l
• Max waga ładunku: 30 kg
• Waga pustej skrzyni: 16 kg
• Kolor: ciemnozielony ze znakiem czerwonego  

krzyża na białym tle 

Skrzynie izotermiczne LifeBox50
Skrzynie serii LifeBox50 to ekonomiczne rozwiązanie do transportu produktów, które wyma-
gają utrzymania stałej temperatury – zarówno wysokiej, jak i niskiej. Kluczem do skutecznego 
utrzymywania żądanej temperatury jest izolacja z próżniowych, powietrzno-żelowych paneli 
węglowych, które posiadają wartość izolacyjną R50 – dwukrotnie większą niż inne materiały 
dostępne na rynku. Skrzynie utrzymują zadaną temperaturę od 30 do 50 godzin w zależności 
od temperatury otoczenia, a wbudowany termometr zasilany energią słoneczną i bateriami 
informuje o temperaturze wnętrza w skrzyni. W zależności od oczekiwanej temperatury 
należy dobrać właściwy pakiet żelowy, który po aktywacji będzie dostarczał niskiej lub wysokiej 
temperatury: 30, 21, 0 lub – 10 °C. Niezwykła wytrzymałość skrzyń firmy Peli® oraz unikalna 
wartość izolacyjna i prostota obsługi to czynniki, dla których warto wybrać skrzynie LifeBox50.
Dostępne kolory: czarny, zielony, pustynny, żółty, pomarańczowy.

LifeBox50 specyfikacje Mała Średnia Duża

Objętość załadowcza w cm3 97,80 1737,40 2413,00

Wymiary wnętrza [cm] 27,9 x 8,9 x 25,4 36,6 x 24,1 x 12,7 26,4 x 39,1 x 15,2

Wymiary zewnętrzne [cm] 42,9 x 27,7 x 33 48,8 x 38,6 x 22,9 53,8 x 40,6 x 26,9

Waga [kg] 3,9 5,5 8,6

Skrzynia zewnętrzna Peli z pasem nośnym Peli Peli z kółkami i wysuwaną rączką

Izolacja Carbon Aerogel Vacuum Panels Carbon Aerogel Vacuum Panels Carbon Aerogel Vacuum Panels

Przeznaczenie do transportu: Krew, preparaty do terapii 
zimnem, leki

Krew, preparaty do terapii zimnem, 
organy, tkanki, płyny I.V., leki

Krew, preparaty do terapii zim-
nem, organy, leki

i zolacja termiczna
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Belmont® Buddy Light™
Wersja ogrzewacza Buddy Light to najmniejszy system grzewczy dla płynów i krwi na ryn-
ku, z przeznaczeniem do użytku polowego. Umożliwia ogrzanie około 3 litrów płynu do 
temperatury 38 °C na jednym zestawie baterii. Cały zestaw jest wodoodporny, działający 
na zasadzie suchego grzania. Wbudowana zastawka kierunkowa uniemożliwia cofanie się 
płynu i eliminuje zbyt duże ciśnienie, natomiast zastawka przepływu wypuszcza powietrze 
z układu. Podwójne płytki grzewcze zapewniają ogrzewanie płynów tuż przed wejściem 
do naczynia krwionośnego. Jednorazowe kartridże zapewniają higienę i bezpieczeństwo 
użytkownika. 
Zakres opcji / funkcji aparatu:
• Zasilanie: 14,4 VDC, ładowanie baterii ok 2,5 godz.
• Przepływy na zasilaniu bateryjnym:

płyn na wejściu 20 °C – przepływ 80 ml/min
płyn na wejściu 10 °C – przepływ 50 ml/min

• Moduł bateryjny: 8,4 x 19,1 x 3,1 cm 
• Moduł ogrzewacza: 3,8 x 13,2 x 3,8 cm 
• Waga całego zestawu: 700 g

Belmont® Rapid Infuser
Najbardziej zaawansowana, przenośna pompa / ogrzewacz płynów i krwi do 
użytku polowego i szpitalnego. Unikalny system ogrzewania płynu w procesie 
indukcji zapewnia natychmiastowe ogrzanie cieczy do temperatury 38 °C 
– bez czynnika wodnego ani mikrofal. Perystaltyczny system pompo-
wania zapewnia przepływ w przedziale od 2,5 do 1000 ml na minutę. 
Skomputeryzowana jednostka dokonuje natychmiastowych obliczeń 
podaży płynu oraz kontroluje przepływ i inne parametry infuzji. 
Najważniejsze cechy pompy:
• automatyczna eliminacja powietrza z układu
• precyzyjna kontrola przepływów
• system efektywnego suchego, indukcyjnego ogrzewania cieczy: od 

temperatury 10 °C do 38 °C w ciągu 30 sekund
• proste i szybkie przygotowanie do działania
• małe wymiary, niska waga, łatwość przenoszenia
• automatyczne wieloparametrowe alarmy
• instrukcje i komunikaty na cyfrowym wyświetlaczu
• automatyczny pomiar ciśnienia w układzie
• kontrolowana przez operatora funkcja bolusa
• jednorazowe zestawy do toczenia o objętości 120 ml i 3 l
• mocowanie do stojaka, do kroplówki lub ustawienie na płaskim blacie. 
Zakres opcji / funkcji aparatu:
• Zasilanie 115 V lub 220 / 240 V
• Bateria: wewnętrzna zapewnia ciągłe działanie pompy 
• Pompa: perystaltyczna o przepływie 2,5 – 1000 ml/min
• Ogrzewacz: max energia ogrzewania 1440 W
• Czujniki: 2 sondy powietrzne, czujnik ciśnienia, 2 sondy tempera-

tury (podczerwień), czujnik przepływu, czujnik otwartego układu, 
czujnik aktywacji zastawek

• Wyświetlacz: typ EL o wymiarach 12,7 x 6,35 cm
• Wymiary: 34,3 x 19 x 30,5 cm
• Waga: 12,7 kg

Ładowarka akumulatora.

Akumulator. 

Wymiennik ciepła. 

Jednorazowy wkład infuzyjny. 


