
Zestawy Medyczne 

torby, plecaki, zasobniki 

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.  

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 

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.  

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.  

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. 

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 

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. 

Zestaw segregacyjny TRIAGE 

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 

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. 

Moduł T1 – monitorowanie. 

Moduł T2 –  

drogi oddechowe.  

Koncentrator tlenu Saros. 

Konfiguracja pionowa. 

Konfiguracja pozioma. 

 

  



Tamowanie krwawień 

Opatrunki hemostatyczne – przeczytaj! To ważne! 

Opatrunki hemostatyczne stanowią w chwili obecnej podstawowe wyposażenie każdego zestawu 
medycznego pola walki. Ich skuteczność została potwierdzona w niezliczonej ilości operacji na całym 
świecie, w każdych warunkach atmosferycznych i temperaturowych.  

Opatrunki QuikClot® są pierwszym i jak dotąd najbardziej zaawansowanym produktem 
hemostatycznym na rynku. Ich obecna, trzecia generacja, w przeciwieństwie do wszystkich innych 
produktów tego typu, jest nasączona obojętnym minerałem nieorganicznym o nazwie KAOLINA. 
Preparat ten działa na zasadzie sekwencji aktywacji czynników osocza (XII i XI) w obecności kalikreiny 
i kininogenu o wysokiej masie cząsteczkowej. Proces łańcuchowej stymulacji czynnika FXI kończy 
powstanie skrzepu fibrynowego.  

Opatrunki hemostatyczne na bazie kaoliny zostały wielokrotnie przetestowane w warunkach 
laboratoryjnych i bojowych. US Army Institute of Surgical Research (USAISR) oraz Naval Medical 
Research Center prowadziły niezależne badania na zwierzętach, w których badano skuteczność 
różnych opatrunków hemostatycznych na ranach ciętych tętnic udowych. Porównano działania gazy 
QuikClot z kaoliną, gazy QuikClot placebo (bez kaoliny), gazy HemCon, Celox-D, oraz TraumaStat. 
Gaza QuikClot, zawierająca kaolinę, okazała się najskuteczniejszą spośród wszystkich testowanych 
opatrunków przez USAISR. Zastosowanie tej gazy pozwoliło na zatamowanie największej liczby 
krwawień i uzyskanie największego współczynnika przeżywalności wśród badanych zwierząt.  

Komitet Tactical Combat Casualty Care (TC3) określił gazę QuikClot jako produkt pierwszego 
zastosowania w zewnętrznych krwawieniach zagrażających życiu, które nie mogą być zabezpieczone 
opaską zaciskową. Modyfikacja protokołu TC3 nastąpiła w oparciu o wyniki badań USAISR. 

tamowanie krwawień 

Opatrunki hemostatyczne – produkty QuikClot 

Combat Gauze  

Rolowana gaza  

Wymiary:  

7,6 cm x 3,65 m 

Combat Gauze „Z” Folded 

Gaza składana w „Z” w celu łatwiejszego wyjmowania.  

Marker RTG na całej długości gazy. 

Pakowana próżniowo.  

Wymiary: 7,6 cm x 3,65 m. 

Combat Gauze XL 



Gaza składana w „Z” w celu łatwiejszego wyjmowania.  

Marker RTG na całej długości gazy. 

Pakowana próżniowo.  

Wymiary:  

10 cm x 3,65 m 

Combat Gauze TraumaPAD 

Gaza o dużej powierzchni przeznaczona na rozległe rany.  

Marker RTG na całej długości gazy. 

Pakowana próżniowo.  

Wymiary: 30,5  

x 30,5 cm. 

Pas do stabilizacji miednicy T-POD® 

Pasy stabilizujące stosuje się w postępowaniach z urazami miednicy i przy tamowaniu potencjalnych 
krwotoków w jej obrębie. Pas T-POD to jedyny uniwersalny pas, przeznaczony dla pacjentów w 
każdej kategorii wagowej – od pacjentów pediatrycznych do bariatrycznych. Specjalny system 
bloczków umożliwia ściągnięcie pasa i ustabilizowanie miednicy jedną ręką, przy minimalnej sile 
naciągu. System bloczków ściągnie obwód pasa w sposób równomierny i, co najważniejsze – 
obustronnie zrównoważony, bez efektu rotacji. W postępowaniu ratowniczym z urazami miednicy nie 
istnieje inny sposób stabilizacji i powstrzymania krwawienia niż pas miednicowy. T-POD jest w 100% 
przenikliwy dla promieni X i może być wykorzystywany w środowisku MRI.  

Dane techniczne: 

Długość: 144 cm 

Szerokość: 20 cm 

Przed założeniem T-POD. 

Po założeniu T-POD. 

Opatrunki klatki piersiowej 

Opatrunek ACS® 

Opatrunek ACS (Asherman Chest Seal) to pierwszy w swojej klasie opatrunek wentylowy na rany 
penetracyjne klatki piersiowej. Pojedynczy wentyl zastawkowy umieszczony jest centralnie. W 
zestawie gazik do osuszenia miejsca nałożenia opatrunku. 

Opatrunek BCS® 



Opatrunek BCS (Bolin Chest Seal) to kolejna generacja opatrunków wentylowych na rany 
penetracyjne klatki piersiowej. Opatrunek charakteryzuje się bardzo mocnym klejem żelowym dobrze 
przywierającym do skóry, oraz płaską, potrójną zastawką jednokierunkową. W zestawie z gazą 
chłonną do osuszenia miejsca nałożenia opatrunku. 

Opatrunek Sam Chest Seal® 

Opatrunek SCS (Sam Chest Seal) jest opatrunkiem o kształcie eliptycznym występującym w wersji z 
zastawką lub bez. W opakowaniu znajdują się dwa opatrunki, każdy o rozmiarze 23,4 x 19,3 cm. 
Opatrunki są widoczne w noktowizji. W zestawie znajduje się podkład chłonny do osuszenia miejsca 
założenia opatrunków. 

Opatrunek indywidualny 

Opatrunki Olaes™ 

Amerykańskie opatrunki Olaes charakteryzują się najwyższą funkcjonalnością i uniwersalnością 
spośród wszystkich dostępnych opatrunków na rynku. Wyposażone są w plastikowy punkt kompresji 
ułatwiający uzyskanie ucisku rany, który może być także wykorzystany jako osłona opatrunku 
ocznego. Każdy opatrunek indywidualny jest także wyposażony w kieszeń na sterylną gazę (3 m) do 
wypełniania ran penetrujących. Opatrunek jest zabezpieczony przed samoistnym rozwijaniem się. 
Pakowane próżniowo. 

Model Opis Szerokość 

OAL 4  Opatrunek wojskowy 4” (~10 cm)  

OAL 6 Opatrunek wojskowy 6” (~15 cm) 

BLAST Opatrunek wojskowy brzuszny z podkładem antyadhezyjnym 50 x 50 cm 4” (~10 cm) 

 

tamowanie krwawień 

Opaski zaciskowe (stazy taktyczne), klamry zaciskowe 

Staza C-A-T® 

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych opasek zaciskowych na rynku. Wykonana z taśmy o szerokości 4 
cm, może być założona na kończynę jedną ręką. Staza C-A-T posiada miejsce do zapisania godziny jej 
założenia.  

Specyfikacja: 

Długość całej taśmy: 95 cm 

Szerokość: 4 cm 

Waga: 76 g 

Kolejne etapy zakładania: 



1 

Założoną stazę wstępnie naciągnij paskiem. 

2 

Obracając krępulcem ostatecznie naciągnij stazę. 

3 

Zabezpiecz krępulec i zapisz godzinę. 

Staza SOFTT-W® 

Staza, która stała się najbardziej konkurencyjnym produktem dla stazy CAT. Mechanizm blokujący 
ściągacz wykonano z wytrzymałego tworzywa sztucznego, a sam ściągacz z lotniczego aluminium dla 
uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Blokady taśmy wykonane są wyłącznie z metalu i tworzyw 
sztucznych bez użycia rzepów. Staza SOFT-T posiada podwójny system zabezpieczający ściągacz przed 
przypadkowym otwarciem.  

Specyfikacja: 

Długość całej taśmy: 114 cm 

Szerokość: 4 – 5 cm 

Waga: 80 g 

Kolejne etapy zakładania:  

1 

Zapnij stazę na kończynie. 

2 

Wstępnie naciągnij. 

3 

Obracając krępulec ostatecznie naciągnij stazę. 

4 

Zabezpiecz krępulec i zapisz godzinę. 

Staza MAT® 

Staza MAT jest jedną z najbardziej unikalnych konstrukcji spośród wszystkich staz dostępnych na 
rynku. Półkolisty profil opaski zapewnia łatwe zakładanie jedną ręką, a elastyczna konstrukcja 
umożliwia dopasowanie zarówno do ramienia jak i do uda. Staza MAT posiada podwójny mechanizm 
naciągowy. W przeciwieństwie do innych opasek, docisk w przypadku stazy MAT jest realizowany 
przez szeroki profil z tworzywa sztucznego, a nie samą taśmę okalająca. 



Specyfikacja: 

Wymiary opakowania: 16 x 20 x 6,5 cm 

Długość całej taśmy: 75 cm 

Szerokość: 2,5 cm 

Waga: 116 g 

Kolejne etapy zakładania: 

1 

Załóż rozpiętą stazę na kończynę. 

2 

Zapnij stazę i wstępnie naciągnij pasek. 

3 

Za pomocą pokrętła dociągnij siłę naciągu opaski i zapisz godzinę. 

Klamra ITClamp™50 

Najnowsze rozwiązanie w dziedzinie tamowania krwawień, które jest pierwszą na świecie 
alternatywą dla opasek zaciskowych. Klamra ITClamp jest zakładana bezpośrednio na skórę / tkankę 
w miejscu krwawienia. Poprzez ściągnięcie brzegów rany zamyka naczynia i doprowadza do 
powstania skrzepu. Jest to mechaniczna forma zamknięcia rany i wytworzenia naturalnego skrzepu 
podskórnego.  

Specyfikacja: 

Wymiary: 4,7 x 5,0 x 3,78 cm 

Waga: 31,5 g 

Materiał: medyczny poliwęglan, stal nierdzewna 304  

Opakowanie: sterylne, pojedyncze. 

ITClamp zamknięty. 

Rana otwarta.  

Zamykanie rany. 

Rana zamknięta, krwotok zatamowany. 

Wytworzenie naturalnego skrzepu. 

Rana cięta 15 cm.  



Zabezpieczenie dróg  

oddechowych, tlenoterapia 

Intubacja – zabezpieczenie dróg oddechowych 

Rurki ustno-gardłowe 

Najprostszy wariant udrożnienia górnych dróg oddechowych. Rurki wykonane są z tworzywa 
sztucznego o zaokrąglonych krawędziach. Kodowane są kolorami, dostępne w 6 rozmiarach. 

Rurki intubacyjne 

Klasyczne rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym i oczkiem Murphiego. 

Dostępne są w rozmiary od 5,0 do 10,0.  

Rurki krtaniowe 

Umożliwiają intubację na ślepo, poprzez wprowadzenie rurki do przełyku i uszczelnienie przełyku 
poniżej i powyżej wejścia do tchawicy. Oba balony uszczelniające napełnia się jednym przewodem. 
Rurki krtaniowe występują w wersjach jednorazowych i wielorazowych, oraz jednoświatłowych 
i dwuświatłowych (z możliwością zgłębnikowania żołądka).  

Maska krtaniowa 

Maska z mankietem niskociśnieniowym wprowadzana na ślepo, umożliwia zabezpieczenie dróg 
oddechowych bez konieczności odchylania głowy. Produkt jest alternatywą dla klasycznej intubacji. 

Rurki nosowo-gardłowe 

Rurki nosowo-gardłowe zabezpieczają drożność dróg oddechowych, są lepiej tolerowane przez 
pacjentów niż rurki krtaniowe / przełykowe, sprawdzają się także u pacjentów urazowych. Rozmiary 
od 06 do 09. 

Lubrykant  

Pojedyncze opakowanie żelu medycznego ułatwiającego wprowadzenie rurek nosowych, 
krtaniowych i intubacyjnych do tchawicy. Waga: 3 g. 

tlenoterapia 

Uchwyt do rurki intubacyjnej Thomas™ 

Uchwyt wyposażony w śrubę dociskającą rurkę wewnątrz mocowania. Istnieje możliwość użycia 
ssaka bez konieczności zdejmowania uchwytu. 

Detektor CO2 

Jednorazowy detektor stężenia CO2 w wydychanym powietrzu. Montowany bezpośrednio na rurkę 
intubacyjną.  



Igła do dekompresji klatki piersiowej (odbarczenia odmy) 

Jednorazowa igła 14GA / 3,25” (2,1 x 83 mm) do ratunkowej dekompresji klatki piersiowej w sytuacji 
wystąpienia odmy opłucnowej.  

Pleurofix® – zestaw do drenażu opłucnej 

Prosty zestaw do odbarczania odmy opłucnowej z powietrza i płynów. Wyposażony w worek do 
zbiórki płynu z opłucnej. 

Ssak ręczny – jednorazowy 

W całości jednorazowy zestaw do odsysania treści z górnych dróg oddechowych. Ssak jest odporny 
na odkształcenia i uszkodzenia w trakcie transportu. 

Worek samorozprężalny MICRO BVM™ 

Jedyny na świecie miniaturowy worek samorozprężalny, który na czas transportu można złożyć w 
formę płaskiego dysku o średnicy 14 i wysokości 6 cm. Po wyjęciu z opakowania worek przyjmuje 
kształt i funkcjonalność klasycznego VBM – z maską, zastawką pacjenta, rezerwuarem tlenowym i 
krótkim przewodem tlenowym. Dostępne są wersje w kolorze czarnym, pustynnym i jasnym 
silikonowym. 

Worek spakowany na czas transportu. 

Zawartość w komplecie. 

Zestaw do konikopunkcji  

QUICKTRACH® – wersja wojskowa 

Najbardziej popularny zestaw do ratunkowej konikopunkcji. Zintegrowany dren z mandrynem o 
średnicy 4 mm, wyposażony w ogranicznik głębokości wkłucia. W zestawie także strzykawka i opaska 
do mocowania mandrynu po wykonaniu nakłucia. Całość spakowana w odpornym na uszkodzenia 
cylindrze. 

Laryngoskop światłowodowy 

Wykonany ze stali nierdzewnej, zgodny z tzw. „zielonym standardem”. Oświetlenie halogenowo-
xenonowe. Rękojeść karbowana ułatwiająca chwyt. Łyżki wykonane z jednego kawałka metalu. 
Możliwość demontażu światłowodu. Dostępne łopatki: Miller 00 – 4 oraz McIntosh 1 – 4. Dostępne 
rękojeści: AA (pediatryczna), C (standardowa) oraz D (gruba). 

Na zdjęciu łyżki McIntosh 1 – 4 , rękojeści AA i C. 

zestawy tlenowe 

Zestaw tlenowy podstawowy (TZT) 



Zestaw tlenowy w torbie transportowej. Skład zestawu: butla 2,7 l, reduktor DIN, 2 x maska tlenowa, 
rurki ustno-gardłowe 6 szt., adapter do zestawu Pin Index, umożliwiający napełnianie butli z 
systemów P/X. Możliwość zawieszenia torby na ramie poziomej. 

Standardowe wyposażenie:  

Reduktor Medi Select. 

Adapter. 

Maski tlenowe. 

Rurki ustno-gardłowe. 

Butla 2,7 l. 

Zestaw tlenowy rozszerzony (OXY PAC) 

Zestaw tlenowy z możliwością rozszerzenia o pneumatyczny respirator transportowy. Możliwość 
noszenia w ręku, na ramieniu, na plecach i na ramie poziomej. 

Respirator paraPAC 200D. 

Respirator paraPAC plus 300. 

Rozdzielacz tlenowy Multistar 

Przypinany paskami do korpusu butli tlenowej (bez względu na rozmiar butli), dystrybutor tlenu dla 4 
dodatkowych pacjentów. Każdy króciec tlenowy posiada własny przepływomierz z regulacją do 15 
l/min. Podłączany do głównego reduktora butli za pomocą przewodu z szybkozłączem AGA.  

respiratory 

Respirator powietrzny SAVe™ 

Unikalny respirator, który jako jedyny z dostępnych na rynku aparatów nie musi być zasilany 
sprężonym gazem, a jedynie z wbudowanej baterii. Może być podłączony do maski twarzowej lub 
rurki intubacyjnej (krtaniowej). Aparat dostarcza powietrze z atmosfery zewnętrznej do 5,5 godziny 
na jednym komplecie baterii. Może być zasilany z każdego źródła prądu zmiennego 100 – 240 V (50 – 
60 Hz). W sposób maksymalnie bezpieczny zastępuje wentylację mechaniczną workiem lub metodą 
usta-usta, zapewniając bezpieczeństwo i stałość wentylacji w trakcie transportu (tryb automatyczny). 
Możliwe jest wzbogacenie mieszaniny czystym tlenem z zewnętrznego źródła. Wbudowane alarmy 
zablokowania, rozłączenia i spadku ciśnienia, z opcją ich wyciszenia.  

Specyfikacja: 

Objętość oddechowa: 600 ml 

Częstość oddechowa: 10 odd/min 

Ciśnienie graniczne w drogach oddechowych: 38 cm H2O 



Czas ładowania baterii: do 6 godzin. 

Wymiary zewnętrzne: 16,5 x 15,9 x 6,35 cm  

Waga: 1,3 kg 

Respirator ręczny VR1 

Jeden z najprostszych, najmniejszych i najlżejszych respiratorów pneumatycznych zasilanych 100% 
tlenem. Wyposażony w tryb ręczny i automatyczny, w opcji z miksem tlenowym 60%.  

Specyfikacja: 

Temperatura pracy: − 18 do + 60 °C 

Częstość oddechowa: 10 – 25 odd/min 

Objętość oddechowa: 150 – 1050 ml  

Waga: 0,42 kg 

respiratory 

Respirator transportowy  

paraPAC™ 200D 

Jeden z najbardziej uniwersalnych, niezawodnych i wytrzymałych respiratorów transportowych, 
zasilanych 100% tlenem. Posiada niezależną, płynną regulację częstości i objętości oddechowej, 
regulację stężenia tlenu 45 – 100%, regulację ciśnienia granicznego w układzie pacjenta, system 
elektronicznych i akustycznych alarmów. Tryb pracy: Demand / CMV Demand. Może pracować w 
środowisku MRI. 

Specyfikacja: 

Częstość oddechowa: 8 – 40 odd/min 

Objętość oddechowa: 70 – 1300 ml 

Objętość minutowa: 2 – 20 l/min 

Waga: 3,1 kg 

Respirator transportowy  

paraPAC™ plus 300 

Najnowsza generacja respiratorów PAC, rozbudowany w stosunku do modelu 200D o wbudowany 
PEEP i CPAP.  

Specyfikacja: 

Częstość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 8 – 40 odd/min 



Objętość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 70 – 1500 ml 

Zastawka PEEP zintegrowana: zakres regulacji 0 – 20 cmH2O (model P310) 

Przepływ w trybie CPAP: regulowany w zakresie 0 – 12,5 l/min (model P310) 

Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 50 / 100% 

Zastawka bezpieczeństwa: regulowana w zakresie 20 – 60 cmH2O 

Temperatura pracy: −10 do + 50 °C 

Wymiary: 93 x 235 x 165 mm 

Waga: 2,4 kg 

Respirator polowy compPAC™ 

Jeden z najbardziej zaawansowanych respiratorów do użytku polowego. Posiada wbudowany 
kompresor i akumulator, dzięki czemu może być używany w ratownictwie, transporcie, szpitalach 
polowych. W połączeniu z parownikiem na twarz, może stanowić najprostszy system anestetyczny 
dla użytku wojskowego. CompPAC jest zasilany przez gaz 300 / 400 kPa lub w przypadku braku 
zewnętrznego źródła energii, z wbudowanego kompresora. Zewnętrzna wtyczka pozwala na zasilanie 
24 / 28 V lub z jakiegokolwiek źródła prądu stałego lub zmiennego. Respirator posiada certyfikat 
TOXALS do stosowania w środowisku skażonym chemicznie i biologicznie.  

Specyfikacja: 

Przedział częstotliwości: 10 – 30 b/min 

Objętość minutowa: 14 – 4 l/min 

Zastawka ciśnienia granicznego: 30 – 80 cmH20 

Koncentracja / stężenie O2: 100, 21 – 45% 

Alarmy: rozłączenie, wysokie ciśnienie, brak baterii, bateria rozładowana, niskie napięcie 

Wymiary:  

350 x 210 x 210 mm 

Waga: 8,5 kg 

LOX – Liquid Oxygen – 

– Systemy tlenu ciekłego 

 

Ciekły tlen to najbardziej wydajne i bezpieczne źródło czystego tlenu w warunkach podwyższonego 
zagrożenia.  



Najważniejsze fakty: 

ciekły tlen jest przechowywany w formie niskociśnieniowej 3,5 – 6,5 bar. Przebicie zbiornika nie 
powoduje gwałtownego rozszczelnienia i tym samym nie stwarza dodatkowego zagrożenia dla 
otoczenia, 

tlen w formie skroplonej jest utrzymywany w temperaturze − 188,77 °C. Ogrzewanie się LOX 
powoduje przechodzenie do formy gazowej, wzrost ciśnienia i uwalnianie się nadmiaru z pojemnika / 
kontenera transportowego, 

ogromna wydajność: z 1litra ciekłego tlenu otrzymujemy 860 litrów tlenu w postaci gazowej, 

ciekły tlen jest 1,14 x cięższy od wody, 

najbezpieczniejsze źródło tlenu w strefie zagrożenia wybuchem, 

stosowany od ponad 50 lat w lotnictwie, 

dedykowany dla lotnictwa na każdy rodzaj statku powietrznego (śmigłowce, samoloty), do transportu 
naziemnego, dla jednostek mobilnych – specjalnych, powietrzno-desantowych, 

niższa waga ogólna w porównaniu z systemami wysoko ciśnieniowymi, 

w normalnych warunkach w wyniku ogrzewania następuje utrata 1 litra ciekłego tlenu dziennie, 

obsługa napełniania LOX musi się odbywać z uwzględnieniem środków ochrony osobistej: maski na 
całą twarz, fartucha i rękawic kriogenicznych. Inne zasady bezpieczeństwa identyczne, jak przy 
obsłudze tlenu gazowego: unikanie ognia, tłuszczy, etc. 

systemy ciekłego tlenu 

BMOS 

Jeden z najmniejszych, przenośnych systemów transportu LOX. Wersja plecakowa, umożliwiająca 
przenoszenie 2 l LOX (1720 l tlenu gazowego). Przepływ od 5 do 15 l/min. Dodatkowy port tlenowy 
dla drugiego pacjenta lub dla innych urządzeń medycznych. Waga: 8,4 kg z tlenem. Sterowanie 
zasilane 6 bateriami AA bez dodatkowych źródeł energii. Zgodność ze standardem  

MIL-STD-810. 

MMOS 

Najmniejszy stacjonarny system LOX o pojemności 4 l (3440 l tlenu w postaci gazowej) i przepływie 
od 5 do 15 l/min. Dwa dodatkowe porty tlenowe dla drugiego pacjenta lub dla innych urządzeń 
medycznych. Waga: 15,9 kg z tlenem. Możliwy montaż w pojazdach, śmigłowcach, statkach 
powietrznych. Sterowanie zasilane jedną baterią 9 V bez dodatkowych źródeł energii. Zgodność ze 
standardem  

MIL-STD-810. 

7- litrowy LOX konwerter 



Wersja zaprojektowana w celu zamiany aktualnie istniejących butli na sprężony tlen medyczny w 
funkcjonujących instalacjach tlenowych. Wymiary i konstrukcja zakłada montaż zbiornika w tych 
samych uchwytach, co butle tradycyjne, lecz bez konieczności zmiany zabudowy śmigłowca czy 
pojazdu lądowego. Jeden zawór zewnętrzny do podłączenia ogrzewacza LOX. Zgodność z MIL-STD-
810 

Waga: 17,7 kg z tlenem. 

5- 10- 75- litrowy LOX konwerter  

Stacjonarny lub przenośny zasobnik LOX przeznaczony do montażu w samolotach.  

Zasila instalację tlenową załogową oraz oddzielny ogrzewacz LOX dla pacjentów.  

Zgodność z MIL-DTL-19328 oraz MIL-STD-810. 

Wersja 5 l: 4 300 l tlenu gazowego, 13 kg z tlenem. 

Wersja 10 l: 8 600 l tlenu gazowego, 20 kg z tlenem. 

Wersja 75 l: 64 000 l tlenu gazowego, 125 kg z tlenem. 

Wersje 5l. 

Wersje 10 l. 

Wersja 75 l. 

BMOS FS – stacja do napełniania LOX 

Przenośna stacja do napełniania innych przenośnych systemów LOX, zawiera 20 l ciekłego tlenu. 
Średni czas napełniania innych przenośnych systemów wynosi około 3 minuty. Waga: 57 kg z tlenem. 
Możliwość przenoszenia przez minimum 2 osoby, montażu w samolocie / pojeździe. Zasilanie: 2 
baterie 9 V. Zgodność z MIL-STD-810. 

Kołowy zasobnik LOX 230 l 

Transporter umożliwia podpięcie do wszystkich standardowych ciągników stosowanych na 
lotniskach. Skrętne przednie koło i hamulec ręczny umożliwiają holowanie, ale także pchanie ręczne. 
Służy jako źródło do napełniania wszystkich innych systemów LOX w standardzie CRU-50. Zgodny ze 
standardami  

MIL-PRF-38170 oraz MIL-STD-810.  

NPTLOX – 10- 20- litrowy  

Przenośny system zawierający 10 lub 20 litrów LOX (8 600 lub 17 200 l tlenu gazowego). Maksymalny 
przepływ to 66 l/min przy ciśnieniu 3,4 bar. System posiada 3 (dla wersji 10 l) lub 6 (dla wersji 20 l) 
portów na szybkozłączkach oraz 3 zestawy 6-cio metrowych przewodów tlenowych, 3 zastawki 
przepływowe, 3 nawilżacze i 3 adaptery. Każda z zastawek może zapewnić podaż tlenu dla jednego 



pacjenta od 5 do 15 l/min. Każdy z portów szybkozłącza może dodatkowo zasilać urządzenia 
pneumatyczne i inną aparaturę medyczną.  

Waga: 68 kg z tlenem. Możliwość przenoszenia przez minimum 2 osoby, montażu w samolocie lub 
pojeździe. Zasilanie: 2 baterie 9 V. Zgodność z MIL-STD-810. 

Zestaw do przelewania LOX 

Przewód do napełniania systemów transportowych LOX z innych źródeł zasilania tlenem (np. OGL). 
Zestaw składa się z zastawki bezpieczeństwa, ręcznej zastawki, łącznika w standardzie CRU-50 oraz 
przewodu o długości 25 lub 38 cm. Całość spakowana w walizce.  

Wymiennik ciepła LOX 

Zadaniem wymiennika ciepła jest ogrzanie przepływającego tlenu gazowego lub ciekłego do 
temperatury otoczenia 20 °C przed podaniem pacjentowi lub załodze samolotu do oddychania. 
Dostępne są różne wielkości i konfiguracje wymiennika ciepła.  

OGL 40 – generator tlenu ciekłego 

Jest to przenośna stacja generująca tlen z powietrza atmosferycznego oraz skraplacz do postaci tlenu 
ciekłego. Wydajność pracy to 15 litrów 93% tlenu medycznego w postaci gazowej lub 1 litr tlenu 
ciekłego na godzinę. Wewnętrzny zbiornik umożliwia przechowywanie do 40 l LOX. Sterowanie 
generatorem jest intuicyjne i niezwykle proste, a izolowany przewód do napełniania LOX jest 
kompatybilny ze wszystkimi innymi systemami LOX w standardzie CRU-50). Konstrukcja umożliwia 
podnoszenie wózkiem widłowym lub przesuwanie na 4 kółkach po podłożu. Osiem wbudowanych 
uchwytów mocujących umożliwia niezawodne zabezpieczenie OGL na czas transportu lotniczego lub 
lądowego. OGS i OGL pracują na zasilaniu 208 – 240 V, jednofazowym 30 Amp.  

Zgodne ze standardem MIL-STD-810.  

Waga OGL 40: 380 kg z tlenem 

  



Aparatura medyczna, monitorowanie pacjenta 

 

defibrylatory monitory 

AED Plus (ZOLL) 

ZOLL® AED Plus™ to jedyny na rynku półautomatyczny defibrylator, który prowadzi osobę ratującą 
przez cały algorytm Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych zgodnie z aktualnymi Wytycznymi 
ERC 2010. AED Plus korzysta z Real CPR Help™ – funkcji, która analizuje częstość i głębokość ucisku 
klatki piersiowej. AED Plus praktycznie „widzi” pracę ratownika w trakcie ucisku i za pomocą 
jednoznacznych komunikatów głosowych i tekstowych w języku polskim udziela wskazówek, co do 
prawidłowości tych działań. Defibrylator AED Plus z funkcją Real CPR Help przeprowadzi użytkownika 
przez każdy z koniecznych etapów pomyślnej akcji ratowniczej: od sprawdzenia stanu pacjenta, 
wezwania pomocy, oceny oddychania i krążenia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i 
przeprowadzenia defibrylacji. Defibrylator posiada jedną, połączoną elektrodę CPR-D•padz™, z 
graficznie przedstawionym prawidłowym sposobem nałożenia elektrody na klatkę piersiową. 
Unikalną cechą AED Plus jest zastosowanie dwóch różnych algorytmów do analizy zaburzeń EKG u 
dorosłych i u dzieci. 

Specyfikacja: 

Gotowość do użycia: 5 lat na jednym komplecie baterii (10 sztuk, baterie fotograficzne Photo Flash 
123)  

Przydatność elektrody: 4 lata  

Impuls: dwufazowy, niskoenergetyczny 120 – 150 – 200 J  

Waga: 3,1 kg 

Klasa odporności: IPX5 

Odporność na wibracje: MIL-STD-810F 

Odporność na wstrząs: 100 G 

AED Pro (ZOLL) 

Defibrylator półautomatyczny z możliwością przejścia w tryb manualny. Posiada 3-odprowadzeniowy 
kabel EKG, wymienny z elektrodami samoprzylepnymi. Zasilany standardowym akumulatorem, 
kompatybilnym ze wszystkimi innymi defibrylatorami firmy ZOLL (poza AED Plus). Najbardziej trwały i 
wytrzymały na uszkodzenia aparat na rynku. Wyposażony w wyświetlacz, funkcję wspomagania 
resuscytacji (głębokość i częstość ucisków), możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci, wewnętrzną 
pamięć zdarzeń.  

Specyfikacja: 

Zasilanie: akumulatory ładowalne kwasowo-ołowiowe (170 wyładowań / 6 godzin monitorowania) 
lub jednorazowe litowo-manganowe (300 wyładowań / 15 godzin monitorowania) 



Przydatność elektrody: 4 lata  

Impuls: dwufazowy, niskoenergetyczny 120 – 150 – 200 J  

Waga: 2,9 kg 

Klasa odporności: IP55 

Odporność na wibracje: MIL-STD-810F 

Odporność na wstrząs: 100 G 

Propaq® MD Air Medical 

Specjalną wersją dedykowaną dla działań polowych i ewakuacji lotniczej, jest hybryda łącząca w sobie 
najlepsze cechy dwóch urządzeń, które przez długie lata wyznaczały standard w swojej klasie: 
kardiomonitora Propaq Encore oraz defibrylatorów ZOLL. Wersja Propaq MD (Monitor / Defibrylator) 
w wersji lotniczej, to najbardziej zaawansowane urządzenie monitorujące z funkcją defibrylacji, 
zamknięte w małej i wytrzymałej obudowie. 

Najważniejsze funkcje / cechy wersji MD: 

duży ekran z funkcją wyświetlania 4 krzywych dynamicznych lub 12 odprowadzeń EKG jednocześnie 

tryby wyświetlania „NVG friendly” – tryb zaciemnienia ekranu i alarmów dostosowany do pracy przy 
użyciu gogli noktowizyjnych 

3, 5, 12 odprowadzeń EKG 

respiracja 

pulsoksymetria Nellcor Oximax 

nieinwazyjny pomiar ciśnienia NIBP w technologii Sure Rapid BP 

3- kanałowy inwazyjny pomiar ciśnienia IBP 

kapnografia EtCO2 w technologii microstream pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych 

2 kanały temperatury 

defibrylacja / kardiowersja 

stymulacja zewnętrzna 

trendy / kodmarkery / snapshot ekranu 

komunikacja USB / WiFi / Bluetooth / Ethernet 

temperatura pracy: − 26 do + 60 °C 

odporność na wstrząsy: 75 G (MIL STD 810 G) 



szczelność: IP55 

czas pracy na 1 baterii: do 7,5 godz  

X Series (ZOLL) 

ZOLL® X Series™ to najmniejszy, najlżejszy i najlepiej wyposażony monitor /defibrylator ratowniczy na 
rynku. Ważący mniej niż 6 kg defibrylator X Series jest o połowę mniejszy i lżejszy niż podobne 
urządzenia na rynku. Duży, jasny ekran umożliwia jednoczesny podgląd czterech krzywych 
dynamicznych, 12 odprowadzeń EKG lub statycznych i dynamicznych 12 odprowadzeń. X Series 
połączył najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane technologie monitorowania, takie jak: 
„złoty standard” Masimo® i technologię Welch Allyn Rapid NIBP. Defibrylator niezrównanie 
wspomaga RKO. CPR Dashboard™ informuje w czasie rzeczywistym o jakości wykonywania RKO: 
głębokości i częstości ucisku klatki piersiowej oraz bezczynności. Wskaźniki relaksacji klatki piersiowej 
i wydajności perfuzji (PPI) również zwiększają skuteczność RKO. Unikalna funkcja ZOLL See-thru CPR® 
filtruje artefakty w trakcie wykonywania RKO, dzięki czemu redukuje do minimum przerwy potrzebne 
na wykonanie defibrylacji. X Series to pierwszy na świecie monitor / defibrylator z wbudowanym 
modułem WiFi: łączność Bluetooth® i mobilny modem USB są standardem, współpracuje również z 
systemem RescueNet® Link EMS. Tworzony z myślą o działaniach pola walki i ewakuacji medycznej 
z użyciem śmigłowców i innych statków powietrznych.  

Specyfikacja: 

Waga z akumulatorem: 5,3 kg 

Czas pracy na 1 akumulatorze: do 6 godzin monitorowania lub 300 wyładowań z energią 200 J 

Zasilanie: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 2 A; 100 – 115 VAC, 400 Hz, 2 A 

Stopień ochrony: IPX5 

Zgodność z normami: MIL-STD 810G, EN 1789 dla ambulansów, RTCA/DO-160G (zmultiplikowana 
częstotliwość śmigłowca) 

Wstrząsy: IEC 60068-2-27, 100 G 

Wysokość pracy: − 170 do 4572 m 

Transmisja danych ZOLL Data Relay System / MedGate 

Defibrylatory ZOLL serii E oraz X są fabrycznie wyposażone w moduły umożliwiające transmisja 
12 odpr. EKG oraz trendów. Oba systemy transmisji – ZDRS oraz MedGate dają możliwość prostszej 
lub bardziej zaawansowanej transmisji danych.  

Kardiomonitor Propaq LT (Welch Allyn) 

Jeden z najmniejszych kardiomonitorów na rynku, zapewnia stały pomiar 3 odprowadzeń EKG, 
saturacji SpO2 oraz nieinwazyjny pomiar ciśnienia NIBP. Dzięki bardzo małym wymiarom oraz niskiej 
wadze, monitor może być elementem wyposażenia zarówno plecaków medycznych, jak i polowych 
sal opatrunkowych.  



Najważniejsze cechy monitora Propaq LT: 

monitorowanie 3 lub 5 odprowadzeń EKG 

monitorowanie SpO2 + respiracja z eliminacją artefaktów ruchowych 

monitorowanie NIBP z eliminacją artefaktów ruchowych SmartCuff 

ekran kolorowy  

odporność na wstrząsy i przeciążenia 75 G (upadek z 1,8 m) 

możliwość pracy z bezprzewodową stacją centralnego monitorowania  

Welch Allyn Acuity. 

pulsoksymetry 

Nonin Onyx II 9550 

Podstawowy pulsoksymetr palcowy z oferty NONIN. Najwyższa jakość i dokładność pomiarów wśród 
pulsoksymetrów palcowych. Dzięki zastosowaniu technologii PureSAT, wszystkie urządzenia firmy 
NONIN charakteryzują się wysoką dokładnością pomiarów w ruchu, wysokim naświetleniu czy niskim 
poziomie perfuzji. Posiada certyfikat AWR. 

Zakres opcji / funkcji aparatu: 

Zakres SpO2: 0 – 100% 

Zakres HR: 18 – 321 ppm 

Temp. pracy: 0 do + 40 °C 

Zasilanie: 2 baterie typu AAA 

Czas pracy: 21 godzin ciągłej pracy / 2500 pojedynczych pomiarów 

Waga: 54 g 

Nonin 8500 

Od wielu lat firma NONIN jest synonimem trwałości i jakości w produkcji pulsoksymetrów – zwłaszcza 
do użytku polowego. Model 8500 oraz 8500A (z alarmami) funkcjonuje na wyposażeniu licznych armii 
świata od wielu lat, potwierdzając swoją niezawodność i precyzję pomiarów w każdych warunkach 
zewnętrznych. 

W komplecie z czujnikiem typu klips na palec dla dorosłych. 

Zakres opcji / funkcji aparatu: 

Zakres SpO2: 0 – 100% 

Zakres HR: 18 – 300ppm 



Temp. pracy: − 20 do + 50 °C 

Zasilanie: 6 baterii typu AA 

Czas pracy: do 200 godzin na jednym komplecie baterii 

Waga: 280 g 

Nonin 9843 / 9847 

Połączenie pulsoksymetru z kapnometrem w jednym, poręcznym urządzeniu. W zestawie znajduje się 
czujnik klips na palec do pomiaru SpO2 oraz czujnik do pomiaru EtCO2 w strumieniu głównym. Jest to 
jedno z prostszych, najbardziej trwałych, a do tego najrozsądniejszych ekonomicznie urządzeń na 
rynku. 

Zakres opcji / funkcji aparatu: 

Zakres SpO2: 0 – 100% 

Zakres HR: 18 – 300 ppm 

Zakres CO2: 0 – 75 mmHg 

Resp: 1 – 60 oddechów/min. 

Temp. pracy: − 20 do + 50 °C 

Zasilanie: 6 baterii typu AA 

Czas pracy: do 90 godzin monitorowania HR i SpO2 lub do 20 godzin monitorowania HR, SpO2 i 
EtCO2 

Waga: 310 g  

Jednorazowy wskaźnik tętna Spektikor DHBI 

Najbardziej uniwersalny detektor tętna na rynku. Element główny, naklejany jest na klatkę piersiową 
w okolicy serca, zaś wskaźnik diodowy lub numeryczny na elastycznym łączniku może być naklejony 
w dowolnym, widocznym miejscu. Detektor automatycznie aktywuje pracę po naklejeniu na klatkę 
piersiową. Przy prawidłowym tętnie w granicach 40 – 120, dioda pulsuje w kolorze zielonym lub 
niebieskim. Po przekroczeniu tego zakresu zaczynają pulsować diody w kolorze czerwonym. Detektor 
odporny jest na wilgotność i niskie temperatury. Urządzenie szczególnie polecane przy zdarzeniach 
masowych oraz do zastosowania w ekstremalnie trudnym transporcie, przy ograniczonych zasobach 
bardziej zaawansowanego sprzętu monitorującego. 

Zakres temperatur pracy: − 25 do + 60 °C 

Klasa ochronna: IPX5 

Termin przydatności: 4 lata 

Diody LED: możliwość regulacji jasności 



Czas pracy: do 10 godzin  

Wymiary: 149 x 54 mm 

Waga: 40 g 

Pompa infuzyjna Power Infuser™ (ZOLL) 

Najmniejsza pompa infuzyjna na świecie, zapewniająca możliwość precyzyjnej i agresywnej 
płynoterapii pacjentów we wstrząsie w warunkach polowych, transportowych jak i stacjonarnych. 
Dzięki miniaturowej konstrukcji może być elementem wyposażenia każdego ratownika na polu walki. 
Po przypięciu np. do nadgarstka poszkodowanego i nastawieniu żądanego przepływu, ratownik nie 
musi się martwić o utrzymanie spadku grawitacyjnego dla płynu. Pompa posiada wbudowany czujnik 
okluzji oraz dzięki wymiennym kartridżom umożliwia podawanie zarówno płynów, jak i preparatów 
krwiopochodnych.  

Zakres opcji / funkcji aparatu: 

Przepływ: od 0,2 l do 6 l/godzinę 

Bolus: 250 ml w 2,5 min 

Zasilanie: 6 baterii AAA lub zasilacz 12 V 

Czas pracy: około 8 godzin 

Wymiary: 10 x 7 x 5 cm 

Waga: 330 g 

diagnostyka 

Infrascanner 2000 

Infrascanner jest przenośnym, nieinwazyjnym urządzeniem do przesiewowego badania obecności 
krwawień wewnątrzczaszkowych w warunkach polowych. Badanie jest oparte na analizie 
porównawczej symetrycznych obszarów w obrębie płatów mózgowych: czołowym, skroniowym, 
ciemieniowym i potylicznym. Urządzenie z czułością ok. 90% wykrywa świeże krwawienia pourazowe 
(do 48 h od wystąpienia krwawienia), umożliwiając podjęcie szybkiej decyzji co do dalszego leczenia 
czy transportu. Infrascanner jest dedykowany do badania pacjentów z lekkimi urazami głowy (13 – 15 
GCS), u których nie istnieją bezpośrednie wskazania do badania TK lub takie badanie jest w danej 
chwili niemożliwe. Dzięki znikomemu promieniowaniu, Infrascanner jest w pełni bezpieczny dla 
każdego pacjenta i umożliwia ponawianie badań w dowolnych odstępach czasowych. Stanowi 
unikalne i nieocenione uzupełnienie wstępnego badania neurologicznego, umożliwiając wczesne 
wykrycie krwawień wewnątrzczaszkowych. Niezastąpiony w warunkach polowych, gdzie dostęp do 
TK jest trudny, odległy lub niemożliwy.  

Najważniejsze cechy: 

Kompletne badanie całej głowy w obrębie 4 płatów zajmuje 2 – 3 minuty 



Wykrywa krwawienia o objętości min. 3,5 ml 

Wykrywa krwawienia do głębokości 2,5 cm od powierzchni mózgu (3,5 cm od powierzchni skóry 
głowy) 

Zastosowanie jednorazowych osłon głowicy eliminuje ryzyko zakażeń. 

W czytelny sposób określa czy w danym obszarze występuje lub nie występuje krwawienie 

Infrascanner nie zastępuje TK, ale stanowi istotny, a czasami jedyny sposób obrazowania obecności 
krwawień wewnątrzczaszkowych. Jego zadaniem jest pomoc w określeniu priorytetu transportowo-
leczniczego. 

Uwaga: Tylko wczesne wykrycie krwawienia i szybki transport do ośrodka z zespołem 
neurochirurgicznym i pełnym obrazowaniem TK może pomóc w skutecznym ratowaniu życia 
pacjentów z krwawieniem wewnątrzczaszkowym. 

Miejsca obustronnego przyłożenia głowicy skanującej: płat czołowy, skroniowy, potyliczny, 
ciemieniowy. 

Jednorazowa osłona głowicy skanującej. 

diagnostyka 

Przenośny aparat USG SignosRT 

Jest to najmniejsze i najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie na rynku w swojej klasie. 
Doskonale nadaje się przy zastosowaniach pozaszpitalnych do szybkich badań obrazowych, gdzie 
wielkość, waga, ale jednocześnie dokładność pomiaru ma największe znaczenie. Pozwala na szybkie 
stwierdzenie patologicznych przestrzeni płynowych w obszarze opłucnej, otrzewnej i osierdziowej.  

Obszary zastosowań: 

Badanie jamy brzusznej: tętniak aorty, pęcherz moczowy, obecność płynu w jamie otrzewnowej 

Badanie FAST 

Zakładanie dojścia centralnego pod kontrolą USG 

Płyn w worku osierdziowym 

Obecność płodu, tętno płodu 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe 

Weterynaria. 

SignosRT może pracować w trybie obrazowania w czasie rzeczywistym lub trybie czasowym, a także 
w trybie Dopplera przepływów. W zależności od głowicy (3 – 5 MHz lub 3 MHz), możliwe jest 
obrazowanie do 18 cm głębokości ciała. Posiada 12 predefiniowanych ustawień pomiarowych 
w zależności od miejsca badania, np. pęcherz, aorta, płuca, etc. 



Przenośny aparat RTG 

Obrazowanie RTG wiązało się do tej pory z wykorzystaniem dużych, stacjonarnych urządzeń, 
wymagających zaawansowanej obsługi technicznej i dużego poboru energii. Najnowsze urządzenia 
umożliwiają nie tylko pracę polową zachowując niską wagę i małe wymiary zewnętrzne, ale 
umożliwiają także bezprzewodową obróbkę wykonywanych zdjęć w czasie rzeczywistym. 

Zestaw przeznaczony do użytku polowego, składa się z następujących elementów: 

Głowica RTG z zasilaniem akumulatorowo-sieciowym i bezprzewodowym sterowaniem 

Matryca wywoławcza z bezprzewodowym przesyłem zdjęć do przenośnego komputera 

Stojak na kółkach do głowicy RTG 

Komputer z oprogramowaniem w jęz. polskim do obróbki zdjęć, z modemem Wi-Fi, całość 
umieszczona w wytrzymałej walizce transportowej. 

Cały system umożliwia szybkie rozstawienie i pełną gotowość do pracy w ciągu 10 minut. Wytrzymała 
konstrukcja i odporne na wstrząsy i uderzenia obudowy zapewniają mobilność i trwałość systemu w 
trudnych warunkach polowych. 

Bezprzewodowy system odbioru i analizy zdjęć RTG. 

Termometr  

ThermoScan Pro 4000 

Zasilany bateryjnie, termometr działający na podczerwień z pomiarem na błonie bębenkowej ucha. 
Podgrzewana końcówka pomiarowa niweluje błędne odczyty. Zakres pomiaru temperatury: od 20 do 
42 °C. Czas pomiaru ok. 3 sek. 

Termometr Sure Temp Plus 

Profesjonalny termometr z sondą pomiarową umożliwiającą dokonanie pomiaru w jamie ustnej, pod 
pachą i per rectum. Jednorazowe osłonki na sondę eliminują zakażenia krzyżowe. Zakres pomiaru 
temperatury: od 26,7 do 43,3 °C. Czas pomiaru zależny od miejsca badania: od 4 do 15 sekund. 

Ciśnieniomierz DS 44 

Unikalny ciśnieniomierz ze wstrząsoodpornym manometrem umieszczonym bezpośrednio na 
mankiecie, z możliwością obrotu o 360°. Najmniejszy i najlżejszy ciśnieniomierz aneroidowy na rynku. 
Jedyny aneroid z atestem na upadek z wysokości 75 cm bez konieczności kalibracji (wytyczne AAMI). 
10 letnia gwarancja kalibracji. Możliwość przepinania manometru na inne mankiety z systemem 
FlexiPort. 

Ciśnieniomierz Pro BP 

Elektroniczny ciśnieniomierz wyposażony w oscylometryczną metodę pomiaru, umożliwia wykonanie 
badania w czasie do 15 sekund. Wykorzystywany z pełną gamą mankietów FlexiPort™. Spełnia normy 
AAMI. 100 pomiarów na 1 akumulatorze bez ładowania. 



Compac Set – otoskop i oftalmoskop 

Najmniejszy zestaw obejmujący głowicę otoskopu i oftalmoskopu w wytrzymałej obudowie. 
Chowane głowice ułatwiają przenoszenie i gwarantują bezpieczeństwo zestawu. Głowice zasilane 
bateriami AA. 

  



Transport pacjenta 

Zestaw do ewakuacji ZDER 

Zestaw składa się z 4 metrowej taśmy o szerokości 2 cm z licznymi punktami do zaczepienia 
karabinków oraz 2 karabinkami aluminiowymi. Całość spakowana w torbę transportową. Zestaw 
służy do podczepienia taśmy do osoby leżącej / poszkodowanej z jednej strony i do jednego lub 
dwóch ratowników z drugiej. Dzięki temu rozwiązaniu, ratownicy mogą wyciągnąć poszkodowanego 
do bezpiecznego miejsca, mając cały czas wolne ręce. Opakowanie zewnętrzne posiada system 
montażowy MOLLE.  

System montażowy MOLLE. 

Taśma ratownicza zestawu ZDER (4 m) wyposażona w karabinki. 

Deska ortopedyczna NAJO 

Klasyczna deska ortopedyczna o szerokości 41 cm i długości 183 cm. Uchwyty nośne rozłożone na 
obwodzie deski. Kompatybilna z unieruchomieniami głowy typu klockowego i pasami zakończonymi 
karabinkami.  

Specyfikacja: 

Wymiary: 41 / 183 cm 

Kolor: zielony 

Wytrzymałość: 204 kg 

Waga: 6,6 kg 

Unieruchomienie głowy. 

Deska z kompletnym wyposażeniem. 

Zintegrowany pas FASTRAP™ 

Jednoczęściowa uprząż przeznaczona do desek ortopedycznych i noszy podbierających. 10-punktowy 
pas posiada pełną regulację długości i zapewnia możliwość szybkiego zabezpieczenia 
poszkodowanego. Końcówki pasów z zaczepami typu rzep. 

Pasy do noszy /  

desek ortopedycznych TPR 

Jeśli nie jest Ci obcy problem gubienia pasów i pękających klamer, to pasy TPR są idealnym 
rozwiązaniem. Klamry są wykonane z płaskich profili z aluminium lotniczego przekładanych przez 
siebie, zapewniając niski profil i pewność zapięcia. Pętle na zakończeniach pozwalają na dopięcie tych 
pasów do każdego typu noszy lub deski. 

Deska ortopedyczna Ferno 



Deska Ferno to jedna z nielicznych na rynku desek o szerokości 46 cm. Ścięty koniec od strony nóg 
umożliwia wykonanie technik ewakuacji z pojazdów. Pasy karabinkowe mocowane do trzpieni 
poliwęglanowych. Kompatybilna z unieruchomieniami głowy typu klockowego. 

Specyfikacja: 

Wymiary: 46 / 183 cm 

Kolor: pomarańczowy 

Wytrzymałość: 159 kg 

Waga: 6,4 kg 

Deska uzbrojona w komplet wyposażenia: unieruchomienie głowy i pasy zabezpieczające. 

Unieruchomienie głowy typu klockowego. 

Deska ortopedyczna Mantis 

Deska Mantis firmy Ferno Military Systems to unikalna konstrukcja dedykowana do trudnych 
warunków wojskowych. Łamana na 3 części umożliwia łatwiejszy transport i składowanie. Wykonana 
z aluminium, dzięki czemu nie jest podatna na złamania, pęknięcia czy zwiększoną elastyczność pod 
wpływem temperatur otoczenia lub zwiększoną łamliwość pod wpływem niskich temperatur.  

Specyfikacja: 

Wymiary po rozłożeniu: 1829 / 406 mm 

Wymiary po złożeniu: 635 / 406 mm 

Kolor: ciemno zielony, matowy 

Wytrzymałość: 227 kg 

Waga: 5,8 kg 

Najwyższy poziom transportu i trwałości. 

Bardzo niska waga. 

Deska Mantis po złożeniu. 

Wytrzymała aluminiowa konstrukcja deski Mantis, odporna na odkształcenia. 

Rozkładana w kilka sekund. 

Neil Robertson  

To jeden z najstarszych i w swej konstrukcji niemal nie zmienionych od lat systemów ewakuacyjnych 
w historii współczesnego ratownictwa. Nosze te wykorzystywane są przede wszystkim w 
ratownictwie okrętowym, gdzie zachodzi konieczność ewakuacji z pokonaniem różnicy poziomów, ale 



także w górnictwie czy przemyśle. Brak elementów metalowych w noszach pozwala na ich 
zastosowanie w warunkach zagrożenia wybuchem.  

Nosze Neil Robertson są doskonałym unieruchomieniem i bezpiecznym środkiem transportu. 

Specyfikacja: 

Wymiary (dł. x szer.): 150 x 100 cm 

Wytrzymałość: 136 kg 

Waga: 10 kg 

Składane do małych gabarytów.  

Konstrukcja noszy umożliwia transport w pozycji pionowej i poziomej. 

Do transportu ręcznego i za pomocą urządzeń podnoszących. 

Isola Heli Lift  

Marine Thermosoft®  

Jedno z najbardziej unikalnych rozwiązań przeznaczonych do ewakuacji z użyciem śmigłowca, 
zarówno z lądu, jak i z wody w najbardziej ekstremalnych warunkach. Materiał bazowy to laminat 
z polietylenem z pianką polimerową. Wbudowany system zawiesi umożliwia transport w pionie i 
poziomie. Zintegrowany system pływaków i obciążników utrzymuje poszkodowanego na wodzie 
zawsze w pozycji ukośnej głową nad wodą. Wpięty śpiwór i czapka zapewniają komfort termiczny 
pacjentowi. Przechowywane w formie rulonu. 

Specyfikacja: 

Wymiary po rozłożeniu: 2150 / 850 mm 

Wymiary po złożeniu: 1200 / 420 mm 

Waga ze śpiworem: 8 kg 

Waga ze śpiworem, pływakiem i obciążnikiem: 15 kg 

Wyporność: do 130 kg masy ciała 

Obciążenie testowe: 2100 kg 

Obciążenie dopuszczalne: 300 kg  

(1/7 obciążenia testowego)  

Zapewnia komfort termiczny.  

transport poszkodowanego 

Paraguard Excell 



Nosze plecakowe Paraguard to unikalny system transportowy dostosowany do użycia w trudnym 
terenie. Możliwość rozdzielenia noszy na dwie niezależne połówki zapewnia wygodę przenoszenia 
noszy z rozłożeniem ich wagi na kilka osób. System pasów noszowych lub rączki dolne i barkowe 
ułatwiają dłuższy transport w trudnym warunkach terenowych. System zawiesi umożliwia ewakuację 
pod śmigłowcem lub z wykorzystaniem technik linowych. 

Specyfikacja: 

Długość: 1820 mm 

Szerokość: 250 mm 

Waga: 11,5 kg 

Obciążenie max: 139 kg 

Wytrzymałość zawiesi: 227 kg 

Nowoczesne nosze plecakowe zapewniające unieruchomienie głowy, torsu i nóg. 

Kosz TITAN 

Kosze ratownicze serii TITAN to jedna z najbardziej trwałych i wytrzymałych konstrukcji na świecie. 
Wykonane są ze stali nierdzewnej lub z tytanu, dzięki czemu możliwe było ograniczenie o połowę 
wagi kosza w stosunku do wersji stalowej. Każdy kosz posiada unikalny system mocowania zawiesi 
StratLoad™, utrzymujący karabinki wewnątrz obrysu kosza i chroniąc je przed uderzeniami o ściany w 
trakcie transportu. Kosze są wyłożone plastikową siatką Durathenową oraz posiadają plastikowe 
podparcie pod plecy dla poszkodowanego. Występują w wersjach jednoczęściowych regularnych, 
jednoczęściowych zwężanych, dwuczęściowych regularnych i dwuczęściowych zwężanych. Kosze 
zwężane dostępne są także w wersjach z tytanu. Obciążenie maksymalne tych koszy wynosi 1100 kg 
(11 kN). 

Kosz regularny w wersji dwuczęściowej. 

Elementy łączące dwie części kosza. 

Kosz zwężany w wersji dwuczęściowej, rozłożony. 

Kosz zwężany w wersji jednoczęściowej. 

Punkty mocowania zawiesi do transportu śmigłowcem. 

Osłona głowy. 

Podwozie transportowe. 

Zawiesia. 

Kołnierz pływajcy. 

Modele 



Model Kształt Materiał Wymiary szer. / dł. / głęb. /  

długość połówki kosza (cm) Waga (kg) 

11-0100 Jednoczęściowy, zwężany Stal 58 / 211 / 18 14 

11-0101 Jednoczęściowy, regularny Stal 58 / 211 / 18 14 

11-0103 Dwuczęściowy, regularny Stal 58 / 211 / 18 16,3 

11-0104 Dwuczęściowy, zwężany Stal 58 / 211 / 18 16,3 

11-0118 SL Jednoczęściowy, zwężany Tytan 58 / 211 / 18,41 7,4 

11-0119 SL Dwuczęściowy, zwężany Tytan 58 / 211 / 18,41 / 115,6 7,6 

 

Akcesoria do koszy TITAN 

Model Produkt / Opis 

11-0124 Kołnierz pływający  

15-0108 Zawiesia zakończone stalowymi zaczepami do karabinków 

15-0109 Zawiesia zakończone pętlami do karabinków 

15-0117 Uchwyt do kroplówki mocowany na ramie kosza 

15-0130 Pokrowiec na zwłoki nakładany na kosz 

EB700YP Poduszka pod głowę dla poszkodowanego dopinana do ramy kosza 

15-0140 Rączki przedłużające ułatwiające transport w rękach 

15-0145 Uprząż barkowa do podpięcia noszy, mocowana do rączek przedłużających 

11-0110 Koło transportowe (podwozie) 

11-2220 Rączki do podwozia (jedne na stronę) 

740000 Poliwęglanowa osłona głowy dla pacjenta (bez mocowania do ramy) 

740016 Mocowanie osłony głowy do ramy kosza 

 

Kosz GAZELLE 

Kosze ratownicze serii Gazelle to lżejsza alternatywa do koszy TITAN. Wykonane z elementów 
stalowych i poliwęglanowych, doskonale sprawdzają się w ratownictwie przemysłowym, ciasnych i 
ograniczonych przestrzeniach oraz jako środek do podbierania zwłok z akwenów wodnych. Wyłożone 
tą samą siatką Durathenową, co seria TITAN. Obciążenie maksymalne wynosi 400 kg (4 kN). 



Model Kształt Materiał Wymiary szer / dł (cm) Waga (kg) 

11-0105 Jednoczęściowy, regularny Stal 62 / 211 13 

11-0106 Jednoczęściowy, zwężany Stal 62 / 211 13 

11-0107 Jednoczęściowy, wąski, do ciasnych przestrzeni Stal 46 / 211 12 

 

SKED 

Jedno z najbardziej uniwersalnych rozwiązań, umożliwiające transport lądowy, wodny, wysokościowy 
oraz w ciasnych przestrzeniach. Doskonale sprawdzają się w ewakuacjach z szybów, statków, jaskiń 
oraz w przeprawach rzecznych. Nosze bazowe wykonane są z tworzywa sztucznego, które jest 
niepodatne na złamania i pęknięcia w nawet najbardziej skrajnych warunkach. Nie ulegają także 
przetarciu przy przeciąganiu po trudnym terenie jak skały czy beton. Poprzez dopięcie różnych 
zestawów akcesoriów, uzyskujemy system gotowy do natychmiastowego działania w każdych 
warunkach terenowych. 

Model Opis Waga (kg) 

SK-200-GR Zestaw podstawowy SKED (szer 92,5 cm) z akcesoriami 7,73 

SK-215C-GR Zestaw PJ SKED (szer 71 cm) z akcesoriami 6,36 

SK-240C Zestaw Ranger SKED (szer 57 cm) z akcesoriami 5,45 

SK-800C SKED – kompletny system ratowniczy zawierający: 

– SK-200-GR (nosze) 

– SK-300-GR (kamizelka ortopedyczna) 

– SK-600A (nadmuchiwane pływaki boczne i pływak piersiowy) 15,45 

SK-650-GR Zestaw wodny SKED z akcesoriami 16,36 

 

Akcesoria pozostałe: 

Model Opis 

SK-12201 Znacznik SKED-EVAC CCP/HLZ, bok 30 cm 

SK-12202 Lusterko sygnalizacyjne 7,6 x 5 cm 

OP-282001 Panel sygnalizacyjny, odblaskowy, pomarańczowo-różowy, dwustronny z taśmami do 
mocowania. Wymiary 178 x 61 cm 

SK-1010 Lina antyrotacyjna o średnicy 7 mm, długość 76 m. Posiada bezpiecznik zrywający się 
przy naprężeniu 120 – 140 kg. Konieczny element bezpieczeństwa przy ewakuacji śmigłowcowej! 



 

SKED po złożeniu. 

Spakowany zestaw wodny. 

Nosze SKED. 

System transportowy UT 2000  

UT 2000 to innowacyjne rozwiązanie transportowe opracowane specjalnie na potrzeby wojska. UT 
2000 jest przeznaczone do działań ratowniczo-poszukiwawczych oraz specjalnych w różnych 
warunkach terenowych i pogodowych. Modułowa konstrukcja umożliwia rozdzielenie połówek noszy 
i wykorzystanie ich jako podstawy do transportu ekwipunku osobistego. W razie konieczności, 
połówki noszy łączą się ze sobą, umożliwiając transport poszkodowanego. Obszerna lista akcesoriów 
obejmuje m.in. podwozie na jedno lub dwa koła, system transportu śnieżnego dla 1 lub 2 osób, 
możliwość podczepienia do transportu wysokościowego, transport wodny.  

Zestaw do transportu śnieżnego. 

Przenoszenie systemu na plecach. 

Nosze TALON II 

Nosze drążkowe Talon to jedna z najlepiej rozpoznawalnych konstrukcji w swojej klasie. Dzięki 
wbudowanym zawiasom nosze składają się do niewielkich rozmiarów, ułatwiając przenoszenie. 
Nosze posiadają wysuwane rączki z automatyczną, antypoślizgową blokadą, odporną na chemikalia 
i łatwą w dekontaminacji powłokę nośną, 6 punktów mocowania uchwytu na kroplówkę, 2 pasy 
pacjenta. W zestawie z uprzężą plecakową.  

Dane techniczne: 

Złożone z rączkami schowanymi: 52 x 22 x 24 cm 

Rozłożone z rączkami schowanymi: 198 x 57 x 15 cm 

Rozłożone z wyciągniętymi rączkami: 229 x 57 x 15 cm 

Waga: 7,4 kg 

Opcje wyposażenia: 

Oparcie pod plecy mocowane pod kątem 90 / 45° 

Nosze APE NATO AllEvac™ 

Model APE został wprowadzony w 2012 roku jako najnowsza propozycja w zakresie składanych noszy 
drążkowych. Unikalna konstrukcja tych noszy umożliwia wymianę każdego elementu noszy, w tym 
poszczególnych drążków, wsporników, a także poszycia leża, dzięki czemu przy drobnych 
uszkodzeniach nie ma konieczności wymiany całych noszy. Wykonane z aluminium lotniczego 
charakteryzują się wysoką wytrzymałością i niską wagą. Rączki noszy składają się do wewnątrz, przez 



co uzyskuje się większą manewrowość, zwłaszcza w ograniczonych przestrzeniach. W zestawie 
z uprzężą plecakową. Zgodne ze standardem STANAG 2040. 

Dane techniczne: 

Złożone z rączkami schowanymi:  

48,3 x 36,8 x 20,3 cm 

Rozłożone z rączkami schowanymi:  

195,6 x 55,9 x 12,7 cm 

Rozłożone z wyciągniętymi rączkami:  

231,1 x 55,9 x 12,7 cm 

Waga: 8,3 kg 

Nosze / drabina taktyczna 

Unikalna konstrukcja łącząca w sobie dwie funkcje: drabinę taktyczną oraz platformę ewakuacyjną 
(nosze). Wymiary odpowiadają standardowym parametrom noszy NATO STANAG 2040. W systemie 
znajduje się dopinana na szybkozłączach podstawa dla pewniejszego oparcia drabiny. Rączki składają 
się do wewnątrz ułatwiając załadunek do pojazdów, ale także odchylają się na zewnątrz do kąta 45 ° 
ułatwiając przenoszenie. Wykonane z aluminium lotniczego. 

Dane techniczne: 

Długość: 225 cm 

Szerokość: 55 cm 

Długość z rączkami złożonymi: 166 cm 

Waga: 7,6 kg 

Podstawa pod nosze drążkowe AllEvac™ CLS 

Prosta i funkcjonalna konstrukcja podpór umożliwia błyskawiczne rozłożenie i przygotowanie do 
przyjęcia pacjenta. System składania podpór ułatwia ich kompaktowe złożenie do walizki lub plecaka, 
uzyskując niewielkie rozmiary transportowe. Szeroka gama akcesoriów pozwala na uzyskanie funkcji 
pełnego stołu zabiegowego, ułatwiając pracę przy poszkodowanym. Są to: uchwyt do kroplówki, 
uchwyt na akcesoria oraz montowana do niego taca zabiegowa. Istnieje możliwość zamontowania 
nawet 4 takich zestawów do jednego kompletu podpór pod nosze. Całość wykonana w technologii 
lotniczej na szybkozłączach.  

Dane techniczne: 

Wysokość: 813 mm 

Szerokość: 648 mm 



Wysokość po złożeniu: 635 mm 

Szerokość po złożeniu: 406 mm 

Waga: 5,4 kg 

Obciążenie max: 227 kg 

Kompletny system z noszami. 

Taca zabiegowa i wieszak do kroplówek. 

Złożone podpory pod nosze.  

Podpora gotowa do użycia.  

Wózek pod nosze drążkowe PSC-M 

Wózek PCS-M łączy w sobie dwie funkcje: transportową, ułatwiającą przenoszenie poszkodowanych 
na noszach drążkowych NATO STANAG 2040 oraz stołu zabiegowego. Wózek został wykonany ze stali 
i aluminium. Duże koła na szerokim rozstawie ułatwiają poruszanie się w trudnym terenie, a 
opuszczana rama stabilizuje wózek do pracy ambulatoryjnej. Wózek może być dodatkowo 
wyposażony w stojak na kroplówkę. Umożliwia mocowanie noszy o szerokości od 48 do 58 cm. 

Dane techniczne: 

Wymiary po złożeniu: 91 x 58 x 30 cm 

Wymiary po rozłożeniu: 102 x 73 x 83 cm 

Wymiary kół: 51 x 5 cm 

Waga: 23 kg 

Obciążenie max: 227 kg 

Po złożeniu zajmuje niewielką ilość miejsca. 

Stelaż pod nosze drążkowe AllEvac™ LCR 

Stelaż ten jest na stałe montowany w pojazdach jako podstawa transportowa pod nosze drążkowe 
NATO STANAG 2040. Jego unikalna konstrukcja pozwala na natychmiastowe podwojenie możliwości 
transportowych, poprzez uniesienie górnej części stelażu. W efekcie uzyskuje się dwa miejsca dla 
pacjentów leżących, bez konieczności zmiany zabudowy pojazdu. Nisko profilowa konstrukcja ułatwia 
pracę w pojeździe bez poszkodowanych na noszach, tym samym zwiększając funkcjonalność pojazdu.  

Dane techniczne: 

Wysokość max: 53,3 cm 

Wysokość min: 12,7 cm 

Szerokość: 82,9 cm 



Długość: 186 cm 

Waga: 36,7 kg 

Obciążenie max: 159 kg 

Transporter AllEvac™ 35-ProXN pod nosze drążkowe  

Lekki, wytrzymały transporter na ramie typu „X” wyposażono w adaptery do pracy z niemal każdym 
typem noszy drążkowych. Jest to doskonałe rozwiązanie do transportu wewnątrzszpitalnego w 
placówkach medycznych szpitali polowych. Z jednej strony gwarantuje komfort i bezpieczeństwo 
przemieszczania pacjenta, a z drugiej umożliwia stosowanie jednych i tych samych noszy, na których 
poszkodowany trafił do danej placówki. 

Dane techniczne: 

Długość: 2007 mm 

Wysokość min: 330 mm 

Wysokość max: 864 mm 

Szerokość: 610 mm 

Waga: 38,6 kg 

Obciążenie max: 318 kg 

Stabilna konstrukcja umożliwia mocowanie noszy drążkowych STANAG. 

Zastosowanie w szpitalach polowych i pojazdach. 

Mobilny stół operacyjny AllEvac™ AMST 

Wielozadaniowa, mobilna platforma chirurgiczna AMST posiada certyfikat dopuszczający do użycia w 
każdym typie statku powietrznego (AWC). Gwarantuje możliwość przeprowadzenia zaawansowanych 
zabiegów chirurgicznych z wykorzystaniem systemów podtrzymujących życie – monitorów, 
defibrylatorów, pomp, podaży tlenowej. Wszystkie urządzenia medyczne oraz sprzęt jednorazowy 
zabiegowy, na czas transportu są przechowywane w zamykanych przedziałach, do których dostęp jest 
realizowany z dwóch stron stołu. System umożliwia zamontowanie potrzebnych elementów w 
uchwytach na ramie stołu. Stół ten występuje w wersji stacjonarnej (z czterema małymi kołami) lub w 
wersji transportowej, dedykowanej do transportu w trudnym terenie (niezależne zawieszenie na 
czterech dużych kołach). 

Dane techniczne: 

Długość: 2032 mm 

Wysokość: 762 mm 

Szerokość: 610 mm 



Waga pustego stołu: 138,8 kg 

Dopuszczalna masa pacjenta: 113 kg 

Dopuszczalna masa urządzeń medycznych: 156 kg 

Maksymalna masa zestawu: 408 kg 

Obciążenie max: 318 kg 

Zamykane przestrzenie na urządzenia medyczne i sprzęt zabiegowy.  

Wersja transportowa. 

TRIMER – składany system  

transportu dla dwóch osób do UH60 Black Hawk 

System ten pozwala na zwiększenie zakresu działań statku powietrznego, rozszerzając jego funkcje o 
transport medyczny. Dedykowane systemy medyczne zajmują dużo miejsca i predefiniują 
wykorzystanie danego samolotu / śmigłowca do działań wyłącznie medycznych. Tymczasem TRIMER 
to składany stelaż, pozwalający na błyskawiczne uzyskanie dwóch podstaw dla noszy drążkowych 
NATO STANAG 2040. TRIMER instaluje się w miejscu 4 siedzeń w tylnej części kabiny UH60, 
wykorzystując mocowania w podłodze dla wspomnianych 4 siedzeń. Nie wymaga żadnej ingerencji w 
konstrukcję śmigłowca. Dolny stelaż może nadal pełnić funkcje transportowe dla 4 osób. Demontaż 
całego stelażu ze śmigłowca zajmuje kilka minut.  

Dane techniczne: 

Długość: 1727 mm 

Wysokość: 1346 mm 

Szerokość: 591 mm 

Waga: 120 kg 

Możliwość szybkiego rozłożenia w celu transportu dwóch poszkodowanych.  

Rozkładając jedynie dolny stelaż uzyskujemy miejsca siedzące dla 4 osób.  

Mobilna komora hiperbaryczna  

„SOS HYPERLITE” 

Nosze hiperbaryczne „SOSH” to jedyna w swoim rodzaju, mobilna komora hiperbaryczna do 
zastosowań polowych. Dzięki konstrukcji bazującej na włóknach akrylowych, poliuretanie, poliestrze i 
Vectranie™ – ciekłokrystalicznych włóknach polimerowych, możliwe stało się stworzenie niezwykle 
wytrzymałej, ale także składanej konstrukcji. Komora dostarcza 100% tlenu przy maksymalnym 
ciśnieniu do 2,3 atm. Lista zastosowań dla tlenu hiperbarycznego z roku na rok się wydłuża i obejmuje 
m.in.: chorobę dekompresyjną, uraz ciśnieniowy, zator powietrzny, zatrucie tlenkiem węgla, 
postępowanie w zatruciu substancjami toksycznymi i biologicznymi, medycyną pola walki, ewakuacją 



aeromedyczna, redukcją zakażeń, zmniejszenie obrzęku czy ograniczenie utraty płynów. 
Przygotowanie komory od wyjęcia ze skrzyń transportowych do przyjęcia pacjenta to zaledwie 
kilkanaście minut, dzięki czemu może być ona stosowana w najbardziej ekstremalnych warunkach. 
Dostępne są także zestawy monitorujące pacjenta, przesyłające dane bezprzewodowo, zapewniając 
pełen nadzór nad pacjentem.  

Dane techniczne: 

Długość: 2245 mm 

Średnica: 595 mm 

Grubość okna: 25,4 mm 

Grubość komory głównej: 1,2 mm 

Waga komory głównej: 50 kg 

Objętość komory głównej: 570 litrów 

Max ciśnienie robocze w komorze: 2,3 atm 

Ciśnienie testowe w komorze na etapie produkcji: 3,45 atm  

Max ciśnienie osiągnięte w próbach produkcyjnych: 13,8 atm  

Wskaźniki: podwójna skala bezwzględna Bourdon’a 

Max wysokość n.p.m. do której można stosować tabele tlenowe: 5500 m n.p.m. 

Walizki transportowe – dane techniczne: 

Główna: 68 x 68 x 64 cm, waga: 69 kg (1 szt.) 

Przyrządy kontrolne: 47 x 36 x 18 cm, waga: 12 kg (1 szt.) 

Przyłącza, kable, uprzęże: 47 x 36 x 18 cm, waga: 6 kg (1 szt.) 

Waga całego zestawu: 87 kg 

Zestaw gotowy do użycia. 

SYSTEM MONTAŻOWY FERNO MILITARY SYSTEMS – ALLEVAC 

Szyny ścienne Ferno-Track™ 

Podstawą systemu AllEvac™ są szyny naścienne Ferno-Track. Są to szyny wykonane w technologii 
lotniczej, posiadające trzy równolegle ułożone prowadnice, w których mocuje się uchwyty nośne pod 
sprzęt medyczny. System ten umożliwia dowolne przesuwanie mocowań sprzętowych bez ingerencji 
w umocowanie szyny do ściany pojazdu bazowego. Ułatwia także błyskawiczny demontaż mocowań. 
Każdy pojazd można w dowolnym momencie adaptować na potrzeby ewakuacji medycznej – musi 



mieć jedynie wcześniej zamontowane szyny Ferno-Track. Szyny mogą być montowane poziomo lub 
pionowo, w zależności od przewidywanych potrzeb oraz możliwości adaptacyjnych pojazdu.  

Dostępne rozmiary standardowe:  

Szyna FT: 20,32 x 76,20 cm  

Szyna FT: 20,32 x 203,20 cm  

Uchwyt ścienny statyczny 10 G: 20,32 x 20,32 cm  

Uchwyty pod nosze drążkowe  

Universal Litter Arm™ 

Uchwyty pod nosze są montowane do szyn Ferno-Track w ciągu kilku sekund – wystarczy wprowadzić 
mocowanie w prowadnice szyny Ferno-Track i zwolnić blokadę kotwiczącą bolce. Ramiona uchwytów 
można złożyć „na ścianę” w czasie gdy nie są w nich zamocowane nosze drążkowe, dzięki czemu 
zyskuje się powierzchnię pod stelaż dla noszy. Ramiona AllEvac Litter Arm występują w wersji 
testowanej pod przeciążeniem 10 G i 20 G. System montażowy pozostaje ten sam dla obu wersji.  

Całość – szyny ścienne, uchwyty, nosze drążkowe.  

Zintegrowane systemy  

montażowe AllEvac IMS 

W skład systemów montażowych do szyn Ferno-Track wchodzą liczne uchwyty dopasowane do 
istniejących produktów i urządzeń medycznych oraz płyty standardowe, do których można mocować 
dowolne, niezdefiniowane w grupie, produkty. Wykonane z aluminium lotniczego, zachowują niską 
wagę i wysokie parametry wytrzymałościowe – wszystkie uchwyty były testowane pod przeciążeniem 
10 G we wszystkich kierunkach. Wszystkie uchwyty bazują na systemie szybkiego montażu w 
prowadnicach szyn Ferno-Track, dzięki czemu każde urządzenie można błyskawicznie zamontować na 
ścianie dowolnego pojazdu, który będzie wyposażony w szyny Ferno-Track.  

Przykładowe uchwyty montażowe: 

Uchwyt standaryzowany  

Płyta mocująca przeznaczona do dowolnego urządzenia. Może być dostarczona z wyciętymi 
otworami montażowymi (jak na zdjęciu) lub bez nich, pozostawiając adaptację pod konkretne 
urządzenie użytkownikowi końcowemu.  

Modele: 

6 x 6” – FA643A310 

6 x 6” z otworami montażowymi (jak na zdjęciu) – FA643A315 

Uchwyt standaryzowany X  



W zależności od konstrukcji urządzenia medycznego, może być konieczne zastosowanie uchwytów 
posiadających mniejszą powierzchnię styczną. Uchwyt „X” może być także dostarczony z 
wydrążonymi otworami (jak na zdjęciu) lub bez nich.  

Modele: 

6 x 6” – FA643A310-X 

6 x 6” z otworami montażowymi (jak na zdjęciu) – FA643A315-X 

Uniwersalny Zaczep Sprzętowy  

Adapter pomiędzy urządzeniem medycznym, a płytą montażową, która wchodzi bezpośrednio 
w szynę Ferno-Track. Uchwyt jest kompatybilny z niemal każdym urządzeniem. Dwustopniowy zaczep 
na szybkozłączu umożliwia wypięcie urządzenia medycznego z uchwytu i dalej uchwytu z szyny 
Ferno-Track.  

Model: UEM – FA829A3100 

Uchwyt do aparatu USG Sonosite M-Turbo®  

Wykorzystuje uchwyt standaryzowany jako bazę, który następnie jest mocowany bezpośrednio do 
obudowy M-Turbo. Uchwyt razem z USG może być złożony „na ścianę” na czas transportu, aby 
ograniczyć zajmowaną powierzchnię.  

Model: SFM – FA829A1700 

Uchwyt obrotowy do kardiomonitora ProPAQ 206® 

System wykorzystuje uchwyt standaryzowany jako bazę, który następnie jest mocowany 
bezpośrednio do tylnej ściany kardiomonitora. Uchwyt umożliwia rotację o 70° w poziomie.  

Model: P206SM – FA821A250 

Adapter do kardiomonitora Propaq 206  

Montowany bezpośrednio do obudowy kardiomonitora, jest następnie wpinany do Uniwersalnego 
Zaczepu Sprzętowego. Dzięki temu, w jednym Uniwersalnym Zaczepie Sprzętowym mogą być 
montowane różne urządzenia medyczne. Błyskawiczny montaż i demontaż.  

Model: P206A – FA829A1500 

Adapter do respiratora Impact® 754/731  

Montowany bezpośrednio do obudowy respiratora firmy Impact, a następnie do Uniwersalnego 
Zaczepu Sprzętowego.  

Model: I754/731A – FA829A1200 

Pojedynczy i podwójny  

zaczep na kroplówkę I.V.  



Oba typy zaczepów są montowane bezpośrednio do szyny Ferno-Track – zamontowanej zarówno 
poziomo jak i pionowo. Wpinane w pojedynczą prowadnicę w szynie Ferno-Track, montowane i 
demontowane jedną ręką.  

Modele:  

SIVBH – FM500A103-IV-1 (uchwyt pojedynczy) 

DIVBH – FM500A103-IV-2 (uchwyt podwójny) 

Pasek mocujący z rzepem,  

do worków z płynem I.V.  

Mocuje worek bezpośrednio do ściany, zabezpieczając jego niekontrolowane przesunięcia i 
wyczepienie z aparatu do toczenia. Montowany bezpośrednio do pojedynczej prowadnicy w szynie 
Ferno Track. 

Model: IVBVW – FM500A105 

Punkt świetlny / lampa STM.  

Uchwyt wpinany bezpośrednio w pojedynczą prowadnicę szyny Ferno-Track. 

Model: TL – FM500A104 

Uchwyty na płyny infuzyjne.  

Zintegrowany zaczep na worek z płynem i pasek z rzepem. Montowany bezpośrednio do pojedynczej 
prowadnicy w szynie Ferno-Track. 

Model: IVBM – FM500A109 

Uchwyt zintegrowany z paskiem. 

Zaczep na płyny infuzyjne –  

montowany w suficie.  

Umożliwia zaczep 2 worków / butelek z płynem I.V. w pojedynczej prowadniczy szyny Ferno-Track. 
Umożliwia złożenie na czas transportu i błyskawiczne wpięcie / wypięcie z szyny Ferno-Track. 

Zaczep gotowy do użycia. 

Zaczep złożony. 

Klamra na nosze drążkowe  

NATO STANAG 2040  

Do defibrylatora ZOLL X Series lub kardiomonitora ZOLL Propaq MD. Może być mocowana do 
każdego rodzaju noszy drążkowych, wykorzystując dedykowaną płytkę montażową, mocowaną do 
obudowy monitora oraz klamrę z adapterem mini Pro V. 



Podwójna klamra na nosze drążkowe NATO STANAG 2040 

Do koncentratora tlenu SEQUAL SAROS.  

Uchwyt do noszy NATO STANAG 2040 do monitorów Tempus 

Klamra na nosze drążkowe wraz z podstawą mocującą monitor Tempus oraz Tempus Pro. 

Zaczep rurowy do defibrylatora ZOLL X Series lub kardiomonitora ZOLL Propaq MD  

Uchwyt na rurę mocowany na stałe śrubami, a zaczep do monitora posiada szybkozłącze do 
błyskawicznego demontażu z uchwytu. 

Model: PMDMPM – FM300A104 

Uchwyt pionowy do defibrylatora ZOLL X Series lub kardiomonitora ZOLL Propaq MD  

Montowany do dowolnej powierzchni płaskiej. Uchwyt umożliwia swobodne pozycjonowanie 
monitora. Wbudowany teleskopowy uchwyt na płyn infuzyjny. 

Model:  

PMDSM – FM500A105 

Teleskopowy wieszak na  

płyny infuzyjne.  

Ścienny system montażowy CIV MOLLE  

Firma Ferno Military Systems tworzy systemy ścienne pod określony typ pojazdu. Jest to konstrukcja 
wykorzystująca elementy szyn Ferno-Track, umożliwiając obsłudze pojazdu dowolną organizację 
rozłożenia zaczepów i sprzętu medycznego pod doraźne potrzeby transportowe.  

Wszystkie powyższe rozwiązania montażowe prezentują gotowe propozycje dla istniejących 
produktów medycznych. Na życzenie klienta, Ferno Military Systems może wykonać jednostkowo 
dowolny uchwyt, zgodny z systemem Ferno-Track AllEvac i dopasowany do konkretnego urządzenia. 

  



Hipotermia,  

zabezpieczenie termiczne 

oparzenia 

Opatrunki na oparzenia Burnshield® 

Opatrunki Burnshield składają się z gazy bawełnianej nasączonej hydrożelem oparzeniowym. Dzięki 
półpłynnej formie żelu, mogą być stosowane także na oparzenia, 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, wykorzystywaną 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 

 

ochrona termiczna 

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 kolorach 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 

Ogrzewacz osobisty Personal Heater 

System ten został stworzony na potrzeby wojsk Królestwa Norwegii, gdzie jego efektywność została 
poddana próbie najbardziej ekstremalnych warunków atmosferycznych. Zestaw składa się z jednostki 
centralnej, wkładów z węgla drzewnego oraz przewodów do rozprowadzania 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 przewód 
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. 

 

Jednorazowe węglowe wkłady grzewcze. 

Jednostka centralna. 

Przewody rozprowadzające ciepło.  

Przewód odprowadzający spaliny. 

Ogrzewacz płynów infuzyjnych EMERGO 

Przenośny system grzewczy EMERGO składa się z torby na 3 l płynów infuzyjnych, szyny ściennej do 
zawieszenia torby, zasilacza, ciśnieniowego mankietu termoizolacyjnego. Zarówno torba, jak i 
mankiet wykonane są z materiałów termoizolacyjnych. Torba posiada wbudowany 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 mankietu 
bezpośrednio do ręki jak najbliżej kaniuli dożylnej. Dwa chemiczne 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.  

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 

 

izolacja termiczna 

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 medycznych. 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 wymagają 
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 zimnem, organy, leki 

 

Belmont® Buddy Light™ 

Wersja ogrzewacza Buddy Light to najmniejszy system grzewczy dla płynów i krwi na rynku, 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 



Ładowarka akumulatora. 

Akumulator.  

Wymiennik ciepła.  

Jednorazowy wkład infuzyjny.  

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 
pompowania 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 temperatury (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 

  



Ortopedia 

unieruchomienia 

Materac podciśnieniowy 

Przeznaczony do zabezpieczenia całego ciała w długotrwałym transporcie osób z podejrzeniem urazu 
kręgosłupa, urazów miednicy i urazów wielonarządowych. Materac posiada dodatkową podłogę, 
chroniącą materiał właściwy przed przetarciem oraz 8 uchwytów transportowych umieszczono na 
obrysie materaca, wbudowane 3 pasy pacjenta. Oferowany z pompką, zestawem naprawczym i torbą 
transportową. 

Dane techniczne: 

Długość: 210 cm 

Szerokość: 90 cm 

Kamizelka ortopedyczna KED 

Oryginalna kamizelka ortopedyczna Kendrick’a umożliwia stabilizację całego odcinka kręgosłupa lub 
może być wykorzystana jako stabilizacja biodrowa. Posiada wbudowane pasy brzuszne / piersiowe i 
biodrowe oraz 3 uchwyty do przenoszenia poszkodowanego. KED wyposażona jest w 2 paski do 
stabilizacji głowy wraz z poduszkami do wypełnienia krzywizn anatomicznych. Kamizelka została 
przeznaczona do ewakuacji pacjentów z ciasnych przestrzeni, natomiast nie jest dedykowana do 
ewakuacji wysokościowej. 

Pas do stabilizacji miednicy T-POD® 

Pasy stabilizujące stosuje się w postępowaniach z urazami miednicy i tamowaniu potencjalnych 
krwotoków w jej obrębie. Pas T-POD to jedyny uniwersalny pas, przeznaczony dla pacjentów w 
każdej kategorii wagowej – od pacjentów pediatrycznych do bariatrycznych. Specjalny system 
bloczków umożliwia ściągnięcie pasa i ustabilizowanie miednicy jedną ręką, przy minimalnej sile 
naciągu. System bloczków ściągnie obwód pasa w sposób równomierny i co najważniejsze – 
obustronnie zrównoważony, bez efektu rotacji. W postępowaniu ratowniczym z urazami miednicy nie 
istnieje inny sposób stabilizacji i powstrzymania krwawienia niż pas miednicowy. T-POD jest w 100% 
przenikliwy dla promieni X i może być wykorzystywany w środowisku MRI.  

Dane techniczne: 

Długość: 144 cm 

Szerokość: 20 cm 

Przed założeniem T-POD. 

Po założeniu T-POD.  

Kamizelka ortopedyczna XT-M 



Krótka szyna ewakuacyjna typu KED, wykonana z włókna węglowego. Umożliwia ewakuację 
i stabilizację w sposób zbliżony do kamizelek KED, przy znacznie zwiększonej wytrzymałości, 
łatwiejszym podkładaniu i obniżonej wadze. W 100% przenikliwa dla promieni X. Waga 1,8 kg.  

Szyny do unieruchamiania kończyn Redi Universal Splint 

Klasyczne szyny stabilizacyjne, wykonane z folii aluminiowej, powleczone pianką poliuretanową.  

Redi Universal Splint są elastyczne, zwijane i uzyskują sztywność po wygięciu wzdłużnym.  

Dostępne w rozmiarach 91 x 11 cm oraz 78 x 7,6 cm.  

Pakowane indywidualnie. 

Szyny unieruchamiające Fast Set 3 

Jedyne szyny na rynku, które łączą w sobie funkcje elastycznych unieruchomień i sztywność gipsu. 
Wykonane z włókien szklanych i poliestru, umożliwiają dowolne formowanie na kończynie 
z zachowaniem pełnej elastyczności. Po kontakcie z niewielką ilością wody, twardnieją w ciągu 
3 minut uzyskując absolutną sztywność i ochronę kończyny.  

W pełni przenikliwe dla promieni X, nie wymagają żadnych środków ochronnych, bezpieczne dla 
skóry – obustronnie pokryte tkaniną zmiękczającą. Najdoskonalsza forma unieruchomienia dostępna 
obecnie na rynku.  

Model: Rozmiar [cm]: 

1211536  12,7 x 75 

1211504 10 x 75 

1211502 10 x 36 

1211500 7,6 x 36 

 

Szyny Kramera 

Najbardziej rozpowszechnione szyny do stabilizacji kończyn. Drabinka z drutu aluminiowego w 
powleczeniach z materiału łatwozmywalnego z pianką zmiękczającą. Szyny Kramera dostępne są w 
zestawach po 14 sztuk w różnych rozmiarach wraz z torbą transportową.  

Szyny podciśnieniowe 

Zestaw 3 szyn podciśnieniowych różnej długości, do stabilizacji w obrębie dłoni, ręki i nogi. 
Oferowane z pompką, zestawem naprawczym i torbą transportową. Szyny dostępne są w kolorach: 
szarym, zielonym i pomarańczowym. Zapinane na rzepy.  

Dane techniczne: 

Szyna krótka: 55 cm 



Szyna średnia: 75 cm 

Szyna długa: 110 cm 

unieruchomienia 

Szyna wyciągowa CT-6 

Teleskopowa, jednokończynowa szyna wyciągowa, wykonana z włókien węglowych z bloczkowym 
systemem naciągowym 4:1, wyposażonym w automatyczny hamulec. Umożliwia dostosowanie 
długości szyny do długości kończyny dolnej w pełnym przedziale wiekowym / wzrostowym 
poszkodowanych. Pasy opinające szynę wokół nogi są na stałe przymocowane do szyny 
z zachowaniem możliwości ich przesuwania góra-dół. Całość składana do niewielkich rozmiarów. 
Szyna wyciągowa CT-6 jest podstawowym wyposażeniem przenośnych zestawów medycznych. 

Dane technicznie: 

Waga: 500 g. 

Wymiary spakowanej szyny: 27 x 8 x 8 cm 

Szyna wyciągowa S-2444 

Stelażowa, jednokończynowa szyna wyciągowa z systemem naciągowym wyposażonym 
w automatyczny hamulec o minimalnym skoku. Mocowana czterema pasami wokół nogi oraz 
podpórką pod guz kulszowy. Posiada regulację długości, pakowana w torbę transportową. 

Szyna wyciągowa REEL SPLINT 

Reel Splint jest najbardziej uniwersalną szyną kończynową. Umożliwia unieruchomienie kończyny 
w zastanej pozycji pod dowolnym kątem. Każdy z elementów szyny posiada niezależną regulację 
długości. System zawiasów umożliwia boczne zgięcie szyny w zakresie 0 – 140 ° oraz przednio-tylne 
w zakresie do 275 °. Trzy poprzeczne uchwyty pozwalają na manewrowanie szyną i kończyną bez 
dotykania chorej nogi z zachowaniem pełnej stabilizacji. Dostępny jest także wyciąg z hamulcem 
skokowym, który jest wpinany w część dalszą szyny.  

Dane techniczne: 

Długość: regulowana w zakresie 100 – 130 cm 

Szerokość: 27 cm 

Waga: 4,1 kg 

Kołnierz ortopedyczny Ambu® Perfit ACE – military 

Kołnierz posiada 16 stopni regulacji w podparciu żuchwy. Duży otwór na wysokości krtani ułatwia 
badanie tętna. Dostarczany w formie zupełnie płaskiej, do przygotowania przed założeniem 
poszkodowanemu. W pełni przenikliwy dla promieni X oraz kompatybilny z MRI. 

Kołnierz ortopedyczny Ferno WIZLOC military 449-M 



Jedyny kołnierz ortopedyczny, posiadający podwójną regulację: 3-stopniową podparcia potylicy 
i płynną podparcia żuchwy. W pełni przenikliwy dla promieni X oraz kompatybilny z MRI. 

Kołnierz ortopedyczny AEROresc® 

Jedyny na rynku kołnierz ortopedyczny wykonany w 100% z transparentnych tworzyw, umożliwia 
stałą obserwację odcinka szyjnego pod kątem obrażeń, krwawień czy wypełnienia żył szyjnych. 
Najważniejsze cechy kołnierza AEROresc: 

Pełna regulacja podparcia żuchwy  

Dwa duże otwory w części potylicznej i tchawicznej, umożliwiające wygodne badanie  

Zapięcie taśmą typu rzep  

Przeźroczysty. 

  



Sprzęt pozostały 

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 zawsze bezpieczne wkłucie na głębokość 6 mm, bez możliwości 
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 balistyczne. 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 
wielorazowa 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 przeźroczystą przednią ściankę zapewniającą 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 precyzyjną kontrolę i regulację szybkości 
przepływu. Mankiet może być stosowany do butelek lub worków o pojemności od 500 do 1000 ml.  

Mankiety do  

ciśnieniowego toczenia 

Występują w dwóch wersjach – z manometrem ciśnienia lub z prostym wskaźnikiem mechanicznym. 
Wersja z manometrem posiada gumowy pęcherz ciśnieniowy oraz gruszkę z zaworem obrotowym. 
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.  

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 

Rękawiczki nitrylowe Supreno 

Rękawiczki firmy Microflex są wykonane z nitrylu o najwyższych parametrach wytrzymałościowych. 
Dostępne w rozmiarach 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 

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.  

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 biodrowego, w celu zwiększenia manewrowości 
użytkownika. Uprząż posiada centralne punkty zaczepu: na pasie biodrowym i na piersi. Oprócz tego 
zintegrowana 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, wykorzystywanych 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 
kieszeń 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 
obszarem i wyznacza kierunek ustawienia śmigłowca. Takie oznaczenie dostarcza pilotowi 
niezbędnych informacji do bezpiecznego posadzenia maszyny na ziemi. Zestaw nie obejmuje baterii. 



Model: 146020 

  



Ochrona osobista 

Ochrona osobista TurtleSkin®  

Brytyjska firma TurtleSkin specjalizuje się w produkcji środków ochrony osobistej, wykorzystując 
najbardziej gęsty splot włókien aramidowych, jaki kiedykolwiek osiągnięto na świecie. Technologia 
zastosowana w produkcji splotu pozwoliła uzyskać materiał lekki i elastyczny, jednocześnie odporny 
na przecięcia i przekłucia. W zależności od rodzaju produktu, środki ochrony TurtleSkin są od 91% do 
264% bardziej odporne na przekłucia niż standardowa skóra wykorzystywana do szycia rękawic. Przy 
grubości splotu cieńszej niż trzy kartki papieru, otrzymujemy ochronę, która gwarantuje najwyższy 
stopień bezpieczeństwa bez ograniczania swobody i precyzji ruchów.  

Włókna aramidowe są produkowane przez firmę Warwick Mills w USA, która od 1870 r. specjalizuje 
się w produkcji wytrzymałych tkanin. Począwszy od Denimu. Splot aramidowy TurtleSkin został 
wybrany przez NASA jako element poszycia wahadłowców oraz do ochrony lądownika Curiosity w 
czasie lądowania na Marsie.  

ochrona osobista 

Rękawice ochronne 

TurtleSkin BRAVO 

Oddychający materiał w połączeniu z poszyciem aramidowym o wysokiej elastyczności stanowi 
doskonałą ochronę przed przecięciem i przekłuciem na wnętrzu dłoni i palcach.  

Model:  Rozmiar: 

TS2004XS  XS 

TS2004S  S 

TS2004M  M 

TS2004L  L 

TS2004XL  XL 

TS2004XXL  XXL 

TurtleSkin ALPHA  

Doskonała odporność na cięcia i przekłucia, wszyte płaty zmiękczające, poprawiające chwyt i 
komfort. Posiadają dodatkowe ocieplenie.  

Model: Rozmiar: 

TS2003XS XS 

TS2003S S 

TS2003M M 



TS2003L L 

TS2003XL XL 

TS2003XXL XXL 

ochrona osobista 

Znajdź swój rozmiar rękawic 

Aby uzyskać najwyższy komfort, ochronę i satysfakcję, rozmiary TurtleSkin Glove są oparte na 
dokładnych pomiarach ręcznych. 

Aby znaleźć najlepszy rozmiar rękawic, proszę korzystać z tabel rozmiarowych. 

UWAGA: Użyj pomiaru szerokości lub długości dłoni od nadgarstka do końca najdłuższego palca, aby 
znaleźć swój rozmiar. Większa wartość określa Twój rozmiar.  

Tabela rozmiarowa:  

Pomiar szerokości dłoni: Owiń taśmę pomiarową wokół dominującej ręki, tuż pod kostkami palców, 
z wyjątkiem kciuka i zaciśnij pięść.  

Pomiar szerokości dłoni – rozmiary:  

15 – 18 cm  XS 

18 – 20 cm  S 

20 – 23 cm  M 

23 – 25 cm  L 

25 – 28 cm  XL 

28 cm i więcej  XXL 

 

Pomiar długości dłoni: Pomiar od nadgarstka do czubka środkowego palca. 

 

Pomiar długości dłoni – rozmiary: 

16 cm  XS 

17 cm  S 

18 cm  M 

19 cm  L 

20 cm  XL 



21 cm i więcej  XXL 

TurtleSkin SEARCH 

Produkt jest dedykowany do przeszukań o podwyższonym ryzyku. Dodatkowe wzmocnienie wnętrza 
rękawic chroni dłonie przed przekłuciem i przecięciem. Zapewniają 11 razy większą ochronę niż 
klasyczne rękawice ochronne przed igłą G28 – najczęściej stosowaną igłą przez osoby uzależnione.  

Model: Rozmiar: 

TS1001XS XS 

TS1001S S 

TS1001M M 

TS1001L L 

TS1001XL XL 

TS1001XXL XXL 

TurtleSkin DUTY 

Niezwykle wygodne i elastyczne rękawice, dobrze przylegające o wysokiej odporność na przekłucie 
igłami G28 znakomicie sprawdzają się zarówno w krótkotrwałym, jak i długotrwałym użytkowaniu. 

Model: Rozmiar: 

TS1003XS XS 

TS1003S S 

TS1003M M 

TS1003L L 

TS1003XL XL 

TS1003XXL XXL 

TurleSkin NYDoCS 

Rękawice stworzone specjalnie dla wydziału penitencjarnego miasta Nowy Jork. Skóra zewnętrzna i 
pełne  wewnętrzne wyłożenie materiałem Spectra zapewniają ochronę przed przecięciem nożami, 
szkłem, ostrzami chirurgicznymi, żyletkami, etc.  

Model: Rozmiar: 

TS2007XS XS 

TS2007S S 



TS2007M M 

TS2007L L 

TS2007XL XL 

TS2007XXL XXL 

TurtleSkin SPECIAL OPS 

Rękawice dobrano do trudnych warunków, gdzie mogą zaistnieć różnego rodzaju obrażenia dłoni: 
przecięcia, przekłucia, powybuchowe / odłamkowe, itp. Wysoki stopień ochrony wnętrza dłoni z 
elastycznym poszyciem aramidowym części grzbietowej. Przedłużony mankiet z elastycznym 
ściągaczem. 

Model: Rozmiar: 

TS2005XS XS 

TS2005S S 

TS2005M M 

TS2005L L 

TS2005XL XL 

TS2005XXL XXL 

TurtleSkin PATROL 

Zaprojektowane w celu maksymalizacji wyczucia broni i mechanizmu spustowego. Posiadają 
specjalne warstwy aramidu, neoprenu i sztucznej skóry, zapewniając doskonałe wyczucie broni przy 
zachowaniu dobrej ochrony dłoni. Dobry komfort termiczny.  

Model: Rozmiar: 

TS2006XS XS 

TS2006S S 

TS2006M M 

TS2006L L 

TS2006XL XL 

TS2006XXL XXL 

Kamizelka / bezrękawnik  

BladeTecT Sleeveless 



Wykonana w całości z włókien aramidowych, zapewnia dobrą ochronę przed przecięciem. W całości 
oddychająca powłoka, posiada bawełniane wykończenie kołnierzyka, zapewniając komfort noszenia 
na lub pod T-Shirt’em lub koszulą.  

Model: Obwód klatki piersiowej: 

TS3101MD 96 – 104 cm 

TS3101LG 105 – 114 cm 

TS3101XL 115 – 125 cm 

Kamizelka / koszula z rękawami  

BladeTecT Long Sleeve Vest 

Wykonana w całości z włókien aramidowych, zapewnia dobrą ochronę przed przecięciem. W całości 
oddychająca powłoka, posiada bawełniane wykończenie rękawów i kołnierzyka, zapewniając komfort 
noszenia na lub pod T-Shirt’em lub koszulą.  

Model: Obwód klatki piersiowej: 

TS3201MD 96 – 104 cm 

TS3201LG 105 – 114 cm 

TS3201XL 115 – 125 cm 

Ochrona ciała / kamizelki 

Kamizelki TurtleSkin są wykonane z użyciem technologii MFA (Metal Flex Armour), zapewniając 
najwyższy stopień ochrony przed wszelkimi ostrzami, ale także przed szpicami i przebiciem 
punktowym. Doskonale sprawdzają się w działaniach penitencjarnych o różnym stopniu zagrożenia. 
System nośny równomiernie rozkłada ciężar na ramiona i plecy. TurtleSkin mogą być wyposażone w 
antybakteryjne powleczenie ze srebrem, które nie tylko eliminuje nieprzyjemne zapachy, ale także 
zabija bakterie MRSA (gronkowiec złocisty), HIV, WZW C.  

Kamizelki ochronne 

TurtleSkin CCVest 

Kamizelka którą można nosić zarówno na, jak i pod ubraniem. Wykonana w technologii MFA (Metal 
Flex Armour) zapewnia najwyższy stopień ochrony przed przebiciem i przecięciem ostrymi 
narzędziami. Materiał MFA łączy w sobie wytrzymałość stali i elastyczność materiału, zapewniając 
komfort i bezpieczeństwo codziennego użytkowania. Kamizelka ma grubość 1 cm i waży 3 kg. 

TurtleSkin  

Cell Extrication Vest 

W sytuacjach największego zagrożenia, w trakcie tłumienia zamieszek i siłowej ekstrakcji 
z pomieszczeń, aresztów, cel, konieczna jest maksymalna ochrona ciała. Kamizelka CEV to kombinacja 



metalowych płyt i wytrzymałych włókien, wykonana w technologii MFA (Metal Flex Armour). 
Zapewnia unikalną ochronę przed ostrymi przedmiotami (np. szpicami) i przebiciem, przy zachowaniu 
pełnej funkcjonalności i komforcie ruchów. Posiada duże kieszenie zewnętrzne na dodatkowy sprzęt 
i niskoprofilowy kołnierz, który nie utrudnia pracy z hełmem. Kamizelka CEV ma grubość 1 cm i waży 
7,2 kg w wersji bez osłon na ramiona i krocze lub 9,5 kg w wersji z osłonami. 

  



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 zespołu 
chirurgicznego są zintegrowane i nie wymagają dodatkowych elementów wyposażenia (poza 
wyposażeniem medycznym i agregatem prądotwórczym / źródłem zasilania).  

Przenośna lampa LED NOMAD 360 

Kompaktowa, uniwersalna lampa obszarowa Nomad 360 zapewnia możliwość doświetlenia 
dowolnego obszaru w zakresie do 360°. Zintegrowana konstrukcja obejmuje rozkładaną podstawę, 
trzy 12-punktowe kierunkowe źródła światła, możliwość ładowania akumulatorów. Lampa po 
złożeniu zamienia się w odporny na uszkodzenia walec z wygodnym paskiem na ramię.  

Dane techniczne: 

Jasność: 7000 lumenów 

Czas pracy: 3 – 24 godz. w 3 trybach jasności  

Klasa wodoodporności: IPX7, możliwość pracy w zanurzeniu do 1 m  

Długość opakowania złożonego: 98 cm  

Waga: 10,5 kg 

 Przenośna lampa LED NOMAD PRIME 



Wykonana w tej samej technologii co Nomad 360, wersja Nomad Prime to lampa kierunkowa o 
jasności 4000 lumenów. Posiada teleskopowy wysięgnik do wysokości całkowitej 241 cm. Zmienne 
soczewki umożliwiają emisję światła punktowego lub rozproszonego. Wbudowany akumulator 
litowo-jonowy z funkcją ładowania.  

Dane techniczne:  

Jasność: 4000 lumenów 

Czas pracy: 3 – 24 godz 

Klasa wodoodporności: IPX7, możliwość pracy w zanurzeniu do 1 m  

Długość opakowania złożonego: 84 cm  

Waga: 7,7 kg 

Lampa po złożeniu. 

systemy polowe 

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. 

Dostępne wersje namiotów GSS: SERIA „A”       
  cd. 

SERIA „A”      

model 1A 1AT 2A 2AT 3A  3AT 4A  model 4AT 5A 5AT
 6A 6AT 

rozmiar po rozłożeniu  4,7 x 4,7 m 3 x 4,7 m 5,8 x 4,7 m 4,2 x 4,7 m 7,1 x 4,7 m
 5,3 x 4,7 m 8,3 x 4,7 m  rozmiar 6,6 x 4,7 m 9,5 x 4,7 m 7,82 x 4,7 m
 10,5 x 4,7 m 9 x 4,7 m 

waga zestawu  60 kg 52 kg 80 kg 72 kg 100 kg 92 kg 120 kg  waga 112 kg 140 
kg 132 kg 160 kg 152 kg 

możliwość łączenia z innymi namiotami serii A TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK
  łączenie z serią A TAK TAK TAK TAK TAK 

może stanowić wejście do namiotów serii B NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE
  wejście do serii B TAK NIE TAK NIE TAK 



ilość osób potrzebna do rozłożenia  2 – 3 2 – 3 3 – 4 3 – 4 4 – 5 4 – 5 6 – 8 
 ilość osób do rozłożenia 6 – 8 8 8 8 – 10 8 – 10 

 

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.  

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. 



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 

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 WaterStick X300 

Wydajność 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 

WaterBox™ 300 MIL 

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 

  



Szkolenia i edukacja 

 

Zestawy pozoracyjne Techline Trauma 

Zestawy pozoracyjne zostały stworzone przez byłych medyków wojsk amerykańskich służących 
w Iraku i Afganistanie. Są dokładnym odwzorowaniem autentycznych ran i urazów, z jakimi zetknęli 
się w czasie swojej służby. Dokumentacja fotograficzna pozwoliła na komputerowe odwzorowanie 
urazów, co zaowocowało stworzeniem najbardziej realistycznych fantomów urazowych na rynku. 
Niemal wszystkie fantomy posiadają system do imitacji krwawienia i pasy / taśmy mocowane do ciała 
osoby symulującej poszkodowanego. W ranach widoczne są tkanki tłuszczowe, naczynia krwionośne, 
kości, mięśnie, ścięgna. Dodatkowo charakteryzują się realistyczną wagą. 

Amputacje 

WW3-051 

Częściowa amputacja prawego ramienia. 

WW3-052  

Częściowa amputacja prawej nogi. 

WW3-071  

Całkowita amputacja ramienia. 

WW3-072  

Całkowita amputacja nogi. 

WW3-751  

Częściowa amputacja lewego ramienia. 

WW3-752  

Częściowa amputacja lewej nogi. 

WW3-906  

Częściowa amputacja prawej nogi z wystającą kością. 

WW3-904  

Amputacja nogi na wysokości uda z wystającą kością udową. 

WW3-905  

Częściowa amputacja prawego ramienia z wystającą kością ramieniową. 

Urazy ciśnieniowe / odłamkowe 



WW3-054  

Odłamki w prawym ramieniu.  

WW3-754  

Odłamki w lewym ramieniu. 

WW3-903  

Pełna maska twarzowa z oparzeniem 3 stopnia i obrzękiem. 

WW3-907  

Rana odłamkowa dołu pachowego prawego. 

szkolenia i edukacja 

Oparzenia 

WW3-004  

Oparzenie 3 stopnia prawego przedramienia. 

WW3-704  

Oparzenie 3 stopnia lewego przedramienia. 

WW3-011  

Oparzenie 3 stopnia twarzy. Pełna maska. 

Złamania 

WW3-006  

Złamanie szczęki z otarciami. Pół-maska.  

WW3-008  

Złamanie otwarte ręki z przemieszczeniem. 

WW3-053  

Złamanie zamknięte ręki prawej. 

WW3-753  

Złamanie zamknięte ręki lewej. 
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Rany postrzałowe 



WW3-002  

Rana postrzałowa dłoni prawej. Wlotowa i wylotowa. 

WW3-702  

Rana postrzałowa lewej dłoni. 

WW3-010  

Rana postrzałowa nogi. Wlotowa i wylotowa. 

WW3-055  

Rana postrzałowa krocza.  

WW3-901  

Kilka ran postrzałowych brzucha, wlotowych i wylotowych. 

WW3-908  

Rana postrzałowa bicepsu. Krwawienie z kilku punktów jednocześnie. 

WW3-909  

Rana postrzałowa prawego obojczyka. Rana wlotowa i wylotowa. 
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Różne 

WW3-001  

Głębokie otarcie uda. 

WW3-003  

Ciało obce. 

WW3-005  

Wytrzewienie. 

WW3-902  

Wytrzewienie z możliwością upchnięcia jelit w ranie. 

WW3-007  

Otwarta rana czepca głowy z otarciem z odkrytą czaszką.  

WW3-009  



Wyrwanie kawałka ciała.  

BP 1,2L 

Puder do rozrabiania sztucznej krwi. Łatwo zmywalny wodą z mydłem. Nie niszczy ubrań i 
powierzchni. Opakowanie 1200 g (42 Oz). 

WW3-000  

Zestaw składający się z pozycji od WW3-001 do WW3-010 wraz z systemem krwawiącym, sztuczną 
krwią 250 ml, wymiennymi przewodami i sztywną walizką na całość.  
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Manekin T.O.M. 

Zaawansowany manekin urazowy posiadający stalowy szkielet i stawy oraz realistyczną miękką 
tkankę skóry. Zaprojektowany wyłącznie pod kątem treningu standardów TCCC. Umożliwia 
bezprzewodowe sterowanie komputerowe z odległości maks. 45 m oraz posiada pamięć 4 GB dla 
własnej ścieżki dźwiękowej (okrzyki, przekleństwa, etc. zwiększające realizm działań w stresie).  

Najważniejsze cechy manekina: 

System krwawienia i symulator oddechu 

Intubacja rurkami nosowymi i krtaniowymi 

Konikopunkcja i dekompresja klatki piersiowej (odbarczanie odmy) 

Reakcja na uciski punktowe, wypełnienia ran i zakładanie opasek zaciskowych 

Symulacja trzeszczenia kości 

Symulacja zasysania rany otwartej klatki piersiowej 

Ocena tętna na tętnicy szyjnej i promieniowej 

Wkłucia doszpikowe domostkowe i ramienne 

Ramię do wkłuć dożylnych 

Możliwość współdziałania ze wszystkimi innymi fantomami ran serii Techline Trauma 

Dostępne wersje manekinów T.O.M. 

TOM4-0000 Wersja podstawowa, zawiera manekina TOM, zestaw ran i rozszerzony zestaw 
operacyjny. 

TOM4-0001 Wersja GSW z ranami postrzałowymi, zawiera manekina TOM, zestaw rani 
rozszerzony zestaw operacyjny.  

TOM4-0002 Wersja BLAST z ranami po wybuchu, zawiera manekina TOM, zestaw ran i 
rozszerzony zestaw operacyjny.  



W skład Rozszerzonego Zestawu Operacyjnego wchodzą: 

plastikowa walizka 

2 baterie 

1 ładowarka 

2 x 1300 g zbiornik 

10 O-ringów do zbiornika 

zbiornik ciśnieniowy 

zawór P/X do butli powietrznej z przewodem 

125 g puder do rozrobienia sztucznej krwi 

łączniki 

instrukcja obsługi 


