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Sprzęt pozostały
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Zestaw do infuzji doszpikowej  
domostkowej FASTResponder™
Zestawy FAST to najbardziej rozpowszechniony system do 
szybkiej infuzji doszpikowej, stosowany standardowo przez 
służby mundurowe na świecie. Dzięki płytce lokalizacyjnej, 
wybór miejsca wkłucia zajmuje 5 sekund i gwarantuje za-
wsze bezpieczne wkłucie na głębokość 6 mm, bez możliwo-
ści przebicia mostka. Mostek, obok talerzy biodrowych, jest 
jedynym miejscem u osoby dorosłej, w którym występuje 
dobrze ukrwiony szpik czerwony. Umiejscowienie blisko 
kluczowych narządów wewnętrznych, silne ukrwienie jamy 
szpikowej i krótka droga infuzji do narządów centralnych 
gwarantują błyskawiczne działanie podawanych płynów 
i leków. W warunkach pola walki, klatka piersiowa jest także 
najlepiej chronioną częścią ciała poprzez kamizelki balistycz-
ne. Dzięki temu mostek ma największą szansę pozostać 
nienaruszonym, w opozycji 
do kończyn. Czas zakładania 
zestawu wynosi około 15 
sekund. Przeznaczony dla 
pacjentów od 12 roku życia. 
Dostępna jest także wielo-
razowa wersja treningowa 
w sztywnej walizce.
Dane techniczne:
• Przepływ:  

30 ml grawitacyjnie /  
125 ml ciśnieniowo

• Wymiary opakowania:  
18 x 14 x 2,5 cm

Pakiet chirurgiczny do szycia ran
Prosty zestaw chirurgiczny, umożliwiający wykonanie 
podstawowego szycia w warunkach polowych.  
Skład zestawu:
• Imadło Mayo-Hegar 14 cm 
• Kleszcze Pean wygięte 14 cm 
• Nożyczki Cooper 165 mm proste, tępo ostre 
• Pęseta anatomiczna prosta 14 cm 
• Pęseta chirurgiczna prosta 14 cm 
• 2 opakowania nici niewchłanialnych 2/0 (75 cm) 

i 3/0 (45 cm) 
• Strzykawka 10 ml Luer 
• Igły Luer w rozmiarach 0,8 i 1,2 – po jednej sztuce 
• Rękawiczki chirurgiczne rozmiar 7,5 – 8,0 (1 para) 
• Kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm – 10 sztuk 
• Podkład chirurgiczny 110 x 75 cm 
• Miska zbiorcza na narzędzia. 

Mankiet ERKA do ciśnieniowego 
toczenia płynów infuzyjnych
Mankiet do ciśnieniowego toczenia płynów infuzyjnych, 
wykonany z wytrzymałych materiałów, posiada przeźro-
czystą przednią ściankę za-
pewniającą pełną widoczność 
butelki lub worka z płynem. 
Wbudowany manometr 
z czytelną skalą, który jest 
przytwierdzony do mankietu 
w jego dolnej części oraz 
klasyczna gruszka z zaworem 
obrotowym umożliwiają pre-
cyzyjną kontrolę i regulację 
szybkości przepływu. Mankiet 
może być stosowany do bu-
telek lub worków o pojem-
ności od 500 do 1000 ml. 

Mankiety do  
ciśnieniowego toczenia
Występują w dwóch wersjach 
– z manometrem ciśnienia 
lub z prostym wskaźnikiem 
mechanicznym. Wersja z ma-
nometrem posiada gumowy 
pęcherz ciśnieniowy oraz 
gruszkę z zaworem obroto-
wym. Wersja ze wskaźnikiem 
mechanicznym jest lżejsza 
i posiada zawór typu kranik 
trójdrożny. Oba zestawy mogą 
pracować zarówno z butelkami 
500 – 1000 ml, jak i workami 
500 – 1000 ml. 
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Rękawiczki nitrylowe Supreno
Rękawiczki firmy Microflex są wykonane z nitrylu o najwyż-
szych parametrach wytrzymałościowych. Dostępne w roz-
miarach XS – XXL. Pakowane po 100 szt. Kolor niebieski.
Model:  Rozmiar:
SU-INT-XS XS
SU-INT-S S
SU-INT-M M
SU-INT-L L
SU-INT-XL XL
SU-INT-XXL XXL

Zestaw do transportu amputowanych kończyn
Jedyny na rynku przenośny zestaw do transportu amputowanych 
kończyn. Składa się z czterech pakietów przeznaczonych na 
palec, dłoń, ramię i nogę. W każdym pakiecie znajdują 
się worki na kończynę, pakiety z suchym lodem, 
folie izotermiczne, bandaże, stazy, opaski 
oraz kleszczyki. Model: VAL 40954
Dane techniczne:
• Waga: 6,3 kg
• Wymiary:  

48 x 25 x 13 cm

S
m
al
l

M
ed
iu
m

La
rg
e

X
-L
ar
ge

X
X
-L
ar
ge

Określ rozmiar swojej dłoni

Marker chirurgiczny
Wysokiej jakości marker chirurgiczny 
umożliwiający zapisanie na skórze 
kluczowych informacji. Nie zawiera 
metali ciężkich ani latexu. Pakowany 
pojedynczo. Kolor fioletowy. 
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Uprząż wysokościowa CMC Spec-Ops
Jest to połączenie uprzęży wysokościowej biodrowej i piersiowej z kamizelką 
taktyczną. Umożliwia odpięcie pasów udowych i dopięcie ich do pasa biodro-
wego, w celu zwiększenia manewrowości użytkownika. Uprząż posiada centralne 
punkty zaczepu: na pasie biodrowym i na piersi. Oprócz tego zintegro-
wana kamizelka posiada kieszenie na radio i inne wyposażenie oraz 
pasy do mocowania dodatkowych zasobników na pasie. W górnej 
części na plecach znajduje się uchwyt nośny do pomocy przy 
wciąganiu użytkownika na pokład śmigłowca lub ciągnięcia 
poszkodowanego. Opcjonalnie dostępny jest dodatkowy 
zasobnik na zbiornik wodny do zamocowania na plecach. 
Pełna regulacja rozmiaru.
Model uprzęży z kamizelką: 202964
Model zasobnika na plecy: 432661

Uprząż wysokościowa dla psa K9
Uniwersalna uprząż wysokościowa dla psów każdej rasy, wykorzystywa-
nych jako przewodnicy, psy tropiące czy dla psów stróżujących. Cztery 
regulowane pasy zapewniają pełne bezpieczeństwo czworonoga, nie 
ograniczając jednocześnie ruchów zwierzęcia. Centralnie umieszczono 
gumowany uchwyt dla przewodnika i stalowy D-ring do mocowania 
karabinków, którego umiejscowienie gwarantuje komfort psa w czasie 
transportu wysokościowego. W tylnej części uprzęży znajduje się kie-
szeń na akcesoria. 
Model: 890224
Waga: 907 g

Zestaw stroboskopowych świateł do  
oznakowania lądowiska śmigłowca 
Zestaw sygnalizatorów stroboskopowych, służący do oznaczania miejsca lądowania w terenie. Cztery 
z nich umieszcza się na rogach terenu, który został uznany przez obsługę naziemną jako bezpieczne 
lądowisko. Piąty sygnalizator emitujący czerwone światło umieszczany jest poza wytyczonym obsza-
rem i wyznacza kierunek ustawienia śmigłowca. Takie oznaczenie dostarcza pilotowi niezbędnych 
informacji do bezpiecznego posadzenia maszyny na ziemi. Zestaw nie obejmuje baterii.
Model: 146020
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