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Zestaw pierwszej pomocy typ A, stalowa walizka, kolor 

pomarańczowy

122.120.100Kod produktu:

OPIS PRODUKTU



TOPSERW

ul. Marecka 66a

05-220 Zielonka

tel.  +48  22  771  04  56 

tel.  +48  22  761  11  80 

info@topserw.pl

www.topserw.pl

Przenośny zestaw pierwszej pomocy ZPP typ A w metalowej walizce.

CECHY:

Dla małych, kilkuosobowych przedsiębiorstw zlokalizowanych w halach (np. magazyny) lub działających w terenie (małe 

firmy usługowe), zalecane do obsługi jednego wydziału

Zestaw umożliwia prowadzenie czynności ratowniczych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa miejsca zdarzenia 

oraz wykonywanie natychmiastowych zabiegów na poszkodowanych w wypadkach, katastrofach i w razie nagłych 

zachorowań

Przeznaczone do obsługiwania przede wszystkim przez osoby przeszkolone do realizowania procedur systemu pierwszej 

pomocy w przedsiębiorstwach

Nadaje się również do umieszczenia w recepcji lub w strefie SPA

Walizka wykonana jest z blachy stalowej, która zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne w trudnych warunkach 

przechowywania

Zestaw można powiesić na ścianie

WYPOSAŻENIE

Opaska elastyczna 10 cm x 4 m Matoban (3 szt)

Opaska elastyczna 8 cm x 4 m Matoban (2 szt)

Bandaż dziany 10 cm x 4 m (1 szt)

Bandaż dziany 5 cm x 4 m (1 zt)

Opatrunek osobisty typu A z gazy opatrunkowej (2 szt)

Kompres z gazy jałowej 9 x 9 cm (6 szt)

Kompres z gazy opatrunkowej 1/2 m2 (2 szt)

Plaster z gazą 10 x 6 cm Prestovis Plus (8 szt)

Plaster z gazą 10 x 8 cm Prestovis Plus (8 szt)

Plaster z gazą 6 cm x 1 m Prestovis Plus (1 szt)

Przylepiec na tkaninie 1,25 cm x 5 m Polovis Plus (1 szt)

Przylepiec włókninowy 5 cm x 5 m Polopor (1 szt)

Chusta trójkątna włókninowa (2 szt)

Opatrunek na oparzenia Water Jel mały (1 szt)

Siatka opatrunkowa nr 3 Codofix (1 szt)

Siatka opatrunkowa nr 6 Codofix (1 szt)

Agrafka (6 szt)

Folia izotermiczna - koc ratunkowy 210 x 160 cm (2 szt)

Rękawiczki ambulatoryjne (3 pary)

Nożyczki (1 szt)

Pęseta anatomiczna 9 cm (1 szt)

Maseczka do sztucznego oddychania (1 szt)

Chusteczki do dezynfekcji (10 szt)

Płyn do odkażania rąk - 100 ml (1 szt)

PARAMETRY TECHNICZNE:

Głębokość (G) 110 mm

Kolor Pomarańczowy

Oznaczenie Zielony krzyż

Rodzaj materiału Blacha stalowa

Szerokość (S) 240 mm

Typ produktu Apteczka

Waga 4,2 kg

Wysokość (W) 400 mm


