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Wyposażenie apteczki DIN 13164
PLUS - wkład do apteczki
Cena brutto

22,50 zł

Cena netto

20,83 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

477

Kod producenta

477

Producent

Luksell

Opis produktu
Wyposażenie do apteczki - wkład do apteczki przygotowany według
normy DIN 13164 PLUS
Wkład odpowiada normie unijnej DIN 13164 PLUS. W zestawie znajduje się również ustnik do sztucznego oddychania.
Serdecznie polecamy wyposażenie apteczek, które sprawdzi się w każdej firmie, w samochodzie, jak również w domu.
Zestawienie materiałów zawartych wewnątrz zostało przygotowane na podstawie normy DIN 13164 plus, do pakietu dołożona
została również maseczka do sztucznego oddychania. Dzięki posiadaniu tego typu maseczki można w bezpieczny sposób
przeprowadzić sztuczne oddychanie, ponieważ usta osoby poszkodowanej izolowane są od ust ratownika. Wyposażenie jest
przydatne do użytku przez okres 5 lat więc jednorazowy zakup zabezpiecza naszą firmę na dłuższy okres czasu. Wystarczy
jeśli uzupełnimy materiały, które uległy zużyciu.

Jeśli posiadasz już szafkę na apteczkę lub pustą saszetkę możesz spokojnie dokupić sam wkład, co okazuje się bardzo
praktycznym rozwiązaniem. Materiały opatrunkowe zawarte wewnątrz będą umożliwiały zaopatrzenie skaleczeń skóry,
zwichnięć, przecięć, czyli najczęściej spotykanych urazów ciała. Na szczęście do większych i bardziej skomplikowanych
obrażeń dochodzi stosunkowo rzadziej.

m zakażeniem.I tak, wchodzące w skład tego wyposażenia plastry z opatrunkiem pozwolą ochronić miejsce skaleczenia,
chusty opatrunkowe okażą się pomocne w przypadku zwichnięcia lub złamania ręki, kiedy będzie trzeba przygotować temblak.
Znajdują się tutaj również jałowe kompresy oraz przylepiec służący do zabezpieczenia założonego opatrunku. Podstawowym
założeniem, którego zawsze należy przestrzegać pomagając innym jest ochrona własnego zdrowia. W związku z tym, w
zestawie umieszczone zostały 2 pary winylowych rękawiczek i maseczka do sztucznego oddychania. Będą stanowiły ważną
barierę, chroniącą przed bezpośrednim kontaktem z poszkodowanym i ochronę przez ewentualny

Serdecznie polecamy to wyposażenie do apteczki pracodawcom, którzy pragną zadbać o właściwe przygotowanie zakładowej
apteczki czy też samochodu służbowego, szkołom, instytucjom państwowym, kierowcom prywatnym oraz taksówkarzom i
każdemu, kto poszukuje skompletowanych już materiałów opatrunkowych oraz akcesoriów pomocniczych do swojego domu.
W składzie proponowanego kompletu wyszczególnić można następujące produkty: 3 sterylne i duże kompresy o wymiarach
10 cm x 10 cm, 5 opasek elastycznych o długości 4 m, z których dwie mają szerokość 6 cm, a trzy charakteryzują się
szerokością 8 cm, zestaw plastrów opatrunkowych, przylepiec, 3 opatrunki indywidualne typu M oraz jeden opatrunek
indywidualny typu G, 3 chusty opatrunkowe i dwie chusty trójkątne, folia przeciwwstrząsowa, nożyczki, 2 pary ochronnych
rękawiczek oraz maseczka zapewniająca bezpieczne wykonanie sztucznego oddychania.
Z całą pewnością dobra jakość oferowanych produktów spełni wszystkie Państwa oczekiwania. Serdecznie zachęcamy do
zakupu.
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Wyposażenie apteczki DIN 13164 PLUS - wkład do apteczki

Skład apteczki
Wyposażenie/ wkład do apteczek, zgodnie z normą DIN 13164 PLUS:

Plaster bez optrunku o wym. 5m x 2,5 cm - 1 sztuka
Asortyment plastrów opatrunkowych - 1 komplet
Plastry z opatrunkiem 10 cm x 6 cm - 4 sztuki
Opatrunek na opuszki palców o wymiarach 4 x 6,5 cm - 2 sztuki
Opatrunek na palce o wymiarach 12 x 2 cm - 2 sztuki
Plaster z opatrunkiem 1,9 x 7,2 cm - 2 sztuki
Plaster z opatrunkiem 2,5 x 7,2 cm - 4 sztuki
Indywidualny opatrunek K, wym. 6x8cm - 1 sztuka
Indywidualny opatrunek M, wym. 8x10cm - 2 sztuki
Indywidualny opatrunek G, wym. 10x12cm - 1 sztuka
Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm - 1 sztuka
Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm - 1 sztuka
Kompres o wymiarach 10 x 10 cm - 6 sztuk
Folia ratunkowa 160 x 210 cm - 1 sztuka
Elastyczna opaska o wym. 6cmx4m - 2 sztuki
Elastyczna opaska o wym. 8cmx4m - 3 sztuki
Chusta trójkątna 136 x 96 x 96 cm - 2 sztuki
Chusteczki alkoholowe dezynfekujące - 2 sztuki
Nożyczki 14,5 cm - 1 sztuka
Rękawiczki vinylowe - 2 pary
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 1 sztuka
Maseczka do sztucznego oddychania - 1 sztuka
Skład zestawu
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