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Link do produktu: https://www.twoja-apteczka.pl/apteczka-samochodowa-torba-p-274.html

Apteczka Samochodowa- torba
Cena brutto

126,36 zł

Cena netto

117,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

274

Producent

Boxmet

Opis produktu
Apteczka Samochodowa ASM 164 DIN 13164
Solidna, wytrzymała, wykonana z odpowiedniego, solidnego materiału. Zawiera bogate wyposażenie, posegregowane w
odpowiedniej kolejności. Jej niewielkie rozmiary sprawiają, że można ją zarówno przechowywać w samochodzie, jak i zabierać
ze sobą podczas pieszych wycieczek, jazdy rowerem czy na biwaki. Torba jest pakowna, dlatego też, mimo rozmiarów,
znajdują się tam wszystkie niezbędne akcesoria lekarskie. Produkty te są na najwyższym, europejskim poziomie. Zapraszamy
do zakupu tej rewelacyjnej apteczki.
Jest to bardzo przestrzenna oraz wygodna w transporcie apteczka stylizowana na kształt torby. Dzięki niewielkim rozmiarom
idealnie dopasowuje się do dostępnej przestrzeni magazynowej w aucie. Apteczka Samochodowa- torba wykonana jest z
wytrzymałego materiału zapewniającego skuteczną ochronę zgromadzonych wewnątrz materiałów medycznych przez
wpływem czynników zewnętrznych jak na przykład wilgoć. Wnętrze zostało ergonomicznie zagospodarowane dzięki temu
zyskujemy maksimum łatwości oraz wygody w dostępie do zawartości.

Wyposażenie apteczki
PIERWSZA POMOC (ASM 164).
Wymiary: ( 250x180x80mm).
Skład wyposażenia zgodny z normą DIN 13164:
Opatrunek indywidualny A z gazy opatrunkowej - 1 szt.
Opatrunek-bandaż 10 cm x 4m MatoVis - 3 szt.
Plaster z opatrunkiem 10 cm x 6 cm Prestovis Plus - 8 szt.
Plaster Polovis Plus – 2,5 cm x 5m - 1 szt.
Opaska elastyczna 8 cm Matoban - 3 szt.
Opaska elastyczna 6 cm Matoban - 2 szt.
Gaza opatrunkowa jałowa ½ m2 Matopat - 2 szt.
Gaza opatrunkowa jałowa 1m2 Matopat - 1 szt.
Kompres z gazy jałowej 9 cmx 9cm Matocomp - 3 szt.
Chusta trójkątna niejałowa - 2 szt.
Nożyczki DIN apteczne wygięte 14,5 cm - 1 szt.
Rękawiczki lateksowe Ambulex - 4 szt.
Koc ratunkowy 160x210 cm - 1 szt.
Worek foliowy - 1 szt.
Instrukcja Pierwszej Pomocy (mała składana) - 1 szt.
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