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Wyposażenie torby medycznej dla ARiMR
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Zestaw wymagany
Karta udzielania pierwszej pomocy i ewidencji zużytego materiału
Spis wyposażenia zestawu
Płyn do dezynfekcji rąk; opakowanie min. 250 ml z atomizerem
Opatrunki:
- opatrunek osobisty „A"
- kompres jałowy o wym. 9x9 cm
- kompres gazowy jałowy o wym. 5x5 cm
- gaza opatrunkowa jałowa - Im2
- gaza opatrunkowa jałowa -1/2 m2
- gaza opatrunkowa jałowa -1/4 m
Opaski opatrunkowe dziane:
- wąskie - o szerokości 5 cm
- szerokie - o szerokości 10 cm
Chusta trójkątna tekstylna
Bandaże elastyczne:
- rozmiar 10
- rozmiar 12
Siatka opatrunkowa typu CODOFIX:
- rozmiar 1 (palec)
- rozmiar 3 (dłoń, stopa)
- rozmiar 4 (łokieć)
- rozmiar 8 (głowa, udo, biodra)
- rozmiar 14 (klatka piersiowa, brzuch)
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Przylepiec z opatrunkiem 6cm x 1m
Przylepiec wąski 2,5cm x 5m
Przylepiec szeroki 5,0cm x 5,0m
Latarka na głowę (typu WOW)
Szyna do unieruchomiania złamań, wykonana z plastycznego, dającego się
łatwo modelować aluminium pokrytego gąbką, o długości nie mniejszej jak
90 cm i szerokości nie mniejszej jak 10 cm
Przyrząd do płukania gałki ocznej
Rękawiczki winylowe rozmiar L
Folia życia - koc termoizolacyjny
Rurki ustno-gardłowe (typu Guedela) w sześciu rozmiarach kodowane kolorami
ułatwiającymi dobór rozmiaru, wykonane z tworzywa sztucznego, o przekroju
owalnym, zaokrąglonych krawędziach, dające się dezynfekować w płynie.
Worek samorozprężalny - przejrzysty silikonowy o konstrukcji umożliwiającej
wentylacje bierną i czynną z maską twarzową uniwersalną lub w 2 rozmiarach (dla
dzieci i dla dorosłych) przezroczystą umożliwiającą obrót maski o 360°,
rezerwuarem tlenu i przewodem ok. 2m, zawierający dodatkowy zawór
bezpieczeństwa minimalizujący ryzyko nadmuchania powietrza do żołądka z
możliwością dezaktywacji zaworu przez wyłączenie
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19. Filtry bakteryjne dla HIV, hepatitis C, TBC- mechaniczne bez wymiennika
ciepła i wilgoci
Zestaw opatrunków hydrożelowych, ratunkowych silnie schładzających,
20.
zmniejszających ból, hipoalergicznych, nie przywierających do rany i
nie zamazujących obrazu rany, sterylnych o rozmiarach nie mniejszych jak: 5 x
15cm i 10 x 10cm
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Nożyczki ratownicze do opatrunków oraz cięcia ubrań i butów
Kołnierz ortopedyczny uniwersalny o konstrukcji jednoczęściowej - z regulacją
wielkości, wodoodporny, z tworzywa, z możliwością badania tętna na tętnicach
szyjnych oraz dezynfekcji, o konstrukcji jednoczęściowej, wielorazowego użycia.
Kołnierz ortopedyczny szyjny dla dziecka - o cechach jak dla dorosłych (jak
wyżej)
Worek plastikowy na odpady z zamknięciem
Nóż do ciecia pasów bezpieczeństwa ze zbijakiem do szyb
Folia do przykrywania zwłok

Torba transportowa wg wytycznych KG PSP:
Cechy konstrukcyjne:
1. Wymiary torby: zapewniające możliwość kompletacji zestawu zgodnie
ze Standardem Wyposażenia R-1
2. Wykonana z materiału typu CORDURA 1000 (lub równorzędnego) z pokryciem
poliuretanowym i z impregnacją fluorowęglową koloru czerwonego
3. Z uchwytami umożliwiającymi transport w ręku, na ramieniu i na plecach
4. Obszycie gąbkowe pasów barkowych
5. Możliwość spięcia pasów ręcznych do transportu
6. Możliwość schowania pasów barkowych
7. Przegrody dla poszczególnych elementów zestawu
8. Bezpośredni dostęp do niezależnych przegród na sprzęt i materiały medyczne
9. Zamki błyskawiczne wodoodporne
10. Znaki logo UE, ARiMR i PROW 2014-2020 na wierzchniej klapie torby
11. Oznakowanie torby krzyżem św. Andrzeja
12. Dostęp do reduktora tlenowego bez konieczności otwierania całej torby
z możliwością natychmiastowego wydobycia butli tlenowej z reduktorem
13. Do oferty załączony zostaje atest materiałowy potwierdzający wymagane
parametry materiałowe
14. Do torby dołączona zostaje instrukcja w języku polskim
15. Okres gwarancji wyposażenia: minimum 12 miesięcy
16. Dla wyrobów medycznych Wykonawca dołączy dokumenty dopuszczające wyrób
do użytkowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.
(certyfikat CE lub deklarację zgodności wraz z tłumaczeniem przez wykonawcę
i wpis do rejestru na wyroby medyczne, które podlegają wpisowi)
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