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systemy polowe
Polowe punkty chirurgiczne MEDI-T
Współczesne operacje stabilizacyjne i pokojowe wymagają pełnej elastyczności w zakresie logistyki dostaw i zmiany miejsca bieżącego
funkcjonowania. W ramach konfliktów asymetrycznych, gdzie nie istnieje linia frontu, polowe punkty opatrunkowe i wysunięte
czołówki chirurgiczne muszą posiadać możliwość szybkiego rozwinięcia w każdym miejscu, czasie i w zróżnicowanym
terenie. Kluczowe dla ich sprawnego funkcjonowania stają się zatem łatwość przenoszenia, szybkość rozstawienia
i zachowanie podstawowych parametrów czystości obszaru operacyjnego. Istotną cechą musi być również zdolność do szybkiego przemieszczenia całego systemu do następnego punktu.
Izraelskie systemy MEDI-T stanowią kompromisowe rozwiązanie dla wszystkich powyższych wymogów współczesnych konfliktów. Transport całego systemu, włączając w to
dmuchawy i systemy klimatyzacyjne, może zostać przeprowadzony siłami 4 osób z wykorzystaniem zwykłych pojazdów o ładowności nawet do 3,5 t. System nadciśnienia
oraz 26 filtrów HEPA utrzymuje powietrze wewnątrz namiotu w pełnej czystości. Zastosowanie stelażu pneumatycznego w połączeniu z aluminiowymi wspornikami
utrzymuje namiot w pełnej funkcjonalności przy krótkim czasie rozstawienia.
Zintegrowane oświetlenie LED zapewnia dobre oświetlenie pola operacyjnego i wnętrza namiotu. Istnieje możliwość łączenia ze sobą namiotów,
dzięki czemu stworzenie bardziej złożonych konstrukcji z uwzględnieniem
obszaru przygotowawczego, operacyjnego i pooperacyjnego nie stanowi problemu. Konstrukcja modułowa całego systemu umożliwia wymianę uszkodzonych paneli (np.
ściany lub drzwi) bez konieczności wymiany całego poszycia.
Cały zestaw (poza klimatyzatorem i dmuchawą) jest pakowany w trzy niewielkich rozmiarów
torby, umożliwiając transport w rękach. Wszystkie elementy potrzebne do funkcjonowania
Przenośna lampa LED NOMAD 360
zespołu chirurgicznego są zintegrowane i nie wymagają dodatkowych elementów wyposażeKompaktowa, uniwersalna lampa obszarowa Nomad 360
nia (poza wyposażeniem medycznym i agregatem prądotwórczym / źródłem zasilania).
zapewnia możliwość doświetlenia dowolnego obszaru
w zakresie do 360°. Zintegrowana konstrukcja obejmuje
rozkładaną podstawę, trzy 12-punktowe kierunkowe
Przenośna lampa LED NOMAD PRIME
źródła światła, możliwość ładowania akumulatorów.
Lampa po złożeniu zamienia się w odporny na uszkodzeWykonana w tej samej technologii co Nomad 360, wersja Nomad Prime to lampa kierunnia walec z wygodnym paskiem na ramię.
kowa o jasności 4000 lumenów. Posiada teleskopowy wysięgnik do wysokości całkowitej
Dane techniczne:
241 cm. Zmienne soczewki umożliwiają emisję światła punktowego lub rozproszonego.
• Jasność: 7000 lumenów
Wbudowany akumulator litowo-jonowy z funkcją ładowania.
• Czas pracy: 3 – 24 godz. w 3 trybach jasności
Dane techniczne:
• Klasa wodoodporności: IPX7, możliwość pracy
• Jasność: 4000 lumenów
w zanurzeniu do 1 m
• Czas pracy: 3 – 24 godz
• Długość opakowania złożonego: 98 cm
• Klasa wodoodporności: IPX7, możliwość pracy w zanurzeniu do 1 m
• Waga: 10,5 kg
• Długość opakowania złożonego: 84 cm
• Waga: 7,7 kg

Lampa po złożeniu.
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Namioty stelażowe GSS
W przypadku systemów polowych, kluczowe znaczenie mają szybkość rozstawienia
i wytrzymałość konstrukcji. Systemy namiotowe GSS bazują na wewnętrznych stelażach z włókien węglowych, połączonych elastycznymi łącznikami HUB, dzięki czemu
każdy namiot można rozstawić w ciągu kilkunastu sekund. Wewnętrzna izolacja tworzy
poduszkę powietrzną pomiędzy powłokami namiotu, zapewniając lepszą izolację od
atmosfery zewnętrznej. Każdy namiot wyposażony jest w okna z przesłonami, łączniki
drzwi wejściowych, porty do podłączenia nawiewów klimatyzatorów, przewodów
elektrycznych oraz wewnętrzne mocowania dla systemów oświetleniowych.

model
rozmiar po rozłożeniu
waga zestawu
możliwość łączenia
z innymi namiotami serii A
może stanowić wejście do
namiotów serii B
ilość osób potrzebna do
rozłożenia
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1200
1200
1200

1200

3250

12001200

3250
3250

3250

3250

3250
3250

Dostępne wersje
namiotów GSS: SERIA „A”

1200

3250

12001200

1A
4,7 x 4,7 m
60 kg

1AT
3 x 4,7 m
52 kg

2A
5,8 x 4,7 m
80 kg

2AT
4,2 x 4,7 m
72 kg

3A
7,1 x 4,7 m
100 kg

3AT
5,3 x 4,7 m
92 kg

4A
8,3 x 4,7 m
120 kg

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

2–3

2–3

3–4

3–4

4–5

4–5

6–8
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cd.
SERIA „A”
model
rozmiar
waga
łączenie
z serią A
wejście do
serii B
ilość osób do
rozłożenia

4AT
6,6 x 4,7 m
112 kg

5A
9,5 x 4,7 m
140 kg

5AT
7,82 x 4,7 m
132 kg

6A
10,5 x 4,7 m
160 kg

6AT
9 x 4,7 m
152 kg

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

6–8

8

8

8 – 10

8 – 10
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ochrona biologiczna
Izolator szpitalny IsoArk
Kompleksowe rozwiązanie umożliwiające wydzielenie w krótkim czasie strefy zakaźnej z pełną izolacją
od atmosfery zewnętrznej.
System posiada wszystkie elementy konieczne do izolowania oraz prowadzenia stałej opieki / leczenia
pacjentów umieszczonych wewnątrz komory. Komora główna opiera się na rusztowaniu aluminiowym
łączonym szybkozłączami i podtrzymującym przeźroczystą osłonę polimerową. Śluza powietrzna posiada
podwójne drzwi utrzymujące podciśnienie wewnątrz, zapewniając możliwość bezpiecznego wchodzenia
/ wychodzenia i transportu sprzętu. Jednostka filtrowentylacyjna zapewnia efektywną wymianę powietrza
poprzez filtry HEPA w trzech trybach pracy. Cały system rozkłada się w ciągu około 30 min. Na czas
składowania i transportu, wszystkie elementy umieszczone są w metalowych skrzyniach.

Izolator transportowy IsoArk N36-2
Czasowa izolacja osób potencjalnie zakaźnych wymaga zastosowania systemów szybkich
w przygotowaniu, lekkich, wytrzymałych i w 100% niezawodnych. Izolator N36-2 posiada
własny system utrzymujący podciśnienie wewnątrz komory, dzięki czemu możliwy jest bezpieczny transport chorych w każdym środku transportu. Izolator
składa się z podłogi i kopuły
górnej, z jednokierunkowym
przepływem powietrza i pełną
filtracją przez filtry HEPA. System
filtrowentylacji posiada własne
akumulatory, zapewniające do
10 godzin pracy. Kopuła górna
posiada 10 zapewniających pełen
dostęp do pacjenta izolowanych
rękawów oraz 6 małych portów
do podawania płynów i leków.
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Indywidualny Pakiet Ochrony
Biologicznej – IPOB
Zestaw przeznaczony dla jednej osoby, zawiera
wszystkie elementy niezbędne do zabezpieczenia
całego ciała przed niebezpiecznym materiałem
biologicznym. Dostępny w rozmiarach L i XL.
W skład zestawu wchodzą:
• Kombinezon na całe ciało z klejonymi szwami
• Wysokie buty ochronne, wiązane pod kolanami, z antypoślizgową podeszwą
• Rękawiczki nitrylowe
• Maska ochronna 3M Aura
1883+ z centralnie umieszczonym zaworem wydechowym
• Okulary ochronne
• Worek na odpady biologiczne.

www.paramedica-milsys.pl

Systemy uzdatniania wody

Problem dostępności wody zdatnej do picia dotyczy wszystkich działań w warunkach bojowych zarówno
w kraju, jak i za granicą. Szczególnie w działaniach jednostek specjalnych, które przez długi czas pozostają
poza regularnymi dostawami zapasów, może zachodzić konieczność korzystania z dostępnych wód gruntowych, deszczowych, cieków wodnych, gdzie jakość i czystość wody niejednokrotnie może być mocno
wątpliwa. Posiadanie sprzętu o niewielkich rozmiarach, umożliwiającego korzystanie z każdego źródła
wody, może być kluczowe dla ciągłości i bezpieczeństwa prowadzonych działań.
WaterStick™ X100, WaterStick™ X300

WaterBox™ 300 MIL

Kompaktowy, przenośny system filtracji wody niewiadomego pochodzenia, do
zastosowań indywidualnych. Dzięki zastosowaniu technologii Nanomesh™ i węglowych nanowłókien, WaterStick filtruje każdy rodzaj zanieczyszczeń włączając w to
wirusy 99,99%, bakterie 99,9999% oraz cysty i pasożytnicze pierwotniaki. Znacząco
redukuje osad, węgiel organiczny, nieprzyjemny smak i zapach. Częściowo eliminuje
chemikalia i wiele metali ciężkich (np. rtęć i ołów). Otrzymana w ten sposób woda
jest zgodna ze standardem EPA i jest bezpieczna dla ludzi.
WaterSick X100 oraz X300 mogą być wykorzystane także z zasobnikami na wodę
typu CamelBak, w podwójny sposób: można brudną wodę odfiltrować poprzez
WaterStick do zasobnika lub nalać brudną wodę do zasobnika i spożywać poprzez filtr
WaterStick.

WaterStick X100
Wydajność

WaterStick X300

378 l względnie czystej wody

1134 l względnie czystej wody

20 l mocno zanieczyszczonej wody

50 l mocno zanieczyszczonej wody

Przepływ

100 – 200 ml/min

100 – 200ml / min

Ciśnienie

0,05 do 0,2 bar przy 100 ml/min

0,05 do 0,2 bar przy 100 ml/min

Wymiary

18,5 x 5,3 cm

29 x 5,3 cm

Waga

181 g suchy, 304 g mokry

275 g suchy, 475 g mokry

WaterStick X100

Prosty i przenośny, 3 stopniowy system filtracji wody.
Podobnie jak WaterStick X100 oraz X300, system
wykorzystuje technologię Nanomesh™ i węglowe
nanowłókna. WaterBox posiada wbudowany transformator, dzięki czemu może być zasilany ze źródeł
prądu zarówno stałego, jak i zmiennego w zakresie
12 – 230 V. Wszystkie filtry mogą być kilkakrotnie czyszczone, dzięki czemu czas działania urządzenia
w warunkach polowych znacznie się wydłuża. WaterBox jest bezobsługowy, nie
wykorzystuje chemikaliów, nie generuje
odpadów i brudnej wody. Całość jest
zamknięta w jednej, wytrzymałej skrzyni
transportowej.
Dane techniczne:
• Wydajność: do 15 000 l
względnie czystej wody
• Przepływ: 2,3 l/min
• Dopływ wody: automatyczna
pompa ssąca, pobiera wodę
z odległości max 4 m
• Wymiary: 632 x 602 x 290 mm
• Waga: 31,8 kg
• Zasilanie: 8 – 12 VDC, 115 VAC 60 Hz,
230 VAC 50 Hz
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