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Wyposażenie apteczki DIN
13157 PLUS, wkład do
apteczki
Cena brutto

38,50 zł

Cena netto

35,65 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Wyposażenie apteczki DIN 13157 PLUS - zgodne z normą UE
W składzie bogaty zestaw materiałów, skompletowany zgodnie z aktualną normą Unii Europejskiej.
Wyposażenie dobrze przygotowane, idealne do każdej apteczki.
Polecamy już kompletny i niezwykle ekonomiczny wkład opatrunkowy do apteczki. Wyposażenie zawarte wewnątrz tego
wkładu odpowiada normie DIN 13157 PLUS i stanowi dobrze przygotowane zabezpieczenie medyczne, idealne do każdej
firmy, biura, na zorganizowaną wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, obóz oraz biwak.
Godny uwagi jest długi okres przydatności wkładu do użycia, wynosi on bowiem aż 5 lat. Długo więc nie trzeba martwić się o
jego wymianę oraz o to, że jakieś produkty szybko ulegną przeterminowaniu. Całość posiada niezbędne certyfikaty i
wymagane atesty.
Wkład można dobrać do posiadanej już szafki aptecznej. Polecamy go również jako zestaw materiałów opatrunkowych
niezbędnych w każdym domu, do szybkiego zastosowania w przypadku skaleczenia, przecięcia czy też zaistnienia jakiegoś
innego urazu. Sięgając po plastry, szybko będzie można ochronić miejsce skaleczenia. Natomiast chusta opatrunkowa
umożliwi przygotowanie temblaka unieruchamiającego rękę gdy dojdzie do jej złamania lub zwichnięcia.
W składzie tego wyposażenia uwzględnione zostały opatrunki indywidualne typ G oraz M, a także opatrunek sterylny typu K.
Znajdują się w nim również plastry oraz elastyczne opaski, chusta opatrunkowa, jałowe kompresy 10x10, chusty trójkątne,
dwie pary ochronnych rękawiczek oraz nożyczki do cięcia opatrunków. Jest również koc przeciwwstrząsowy, kompresy
ochronne na oczy i kompres schładzający. Tego typu kompres jest idealny do szybkiego schłodzenia w przypadku oparzenia,
do stosowania w przypadku kontuzji oraz krwiaków. Dużą ulgę przyniesie również gdy boli głowa, ząb lub kiedy wystąpi
krwawienie z nosa. Maseczka do sztucznego oddychania umożliwi bezpieczne przeprowadzenie resuscytacji. W komplecie z
wyposażeniem umieszczona została także instrukcja udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz niezbednych telefonów
alarmowych.

Skład
Wyposażenie/ wkład do apteczek, zgodnie z normą DIN 13157 PLUS:

opatrunek w opakowaniu G
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opatrunek w opakowaniu M (3 sztuki)
opatrunek w opakowaniu K
bandaż usztywniający 6 (2 sztuki)
bandaż usztywniający 8 (2 sztuki)
chusta opatrunkowa 600x800 mm
chusta trójkątna (2 sztuki)
chusta z fliseliny 200x300 mm (5 sztuk)
kompres 100x100 mm
kompres do oczu 50x70 mm (2 sztuki)
bandaże lecznicze 10x6 cm
plastry na palce 120x20 mm
plastry na opuszki palców
plastry 19x72 mm (2szt)
plastry 25x72 mm (4szt)
koc ratunkowy 160x210 cm
rolka przylepca 5mx2,5 cm
nożyczki 19 cm
rękawice winylowe (4 sztuki)
worek foliowy (2 sztuki)
ustnik do sztucznego oddychania
zimny kompres na rany (suchy lód)
instrukcja udzielania pierwszej pomocy
skład zestawu
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