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Punkt pierwszej pomocy dla energetyki, szafa, Zestaw 

Pierwszej Pomocy typu C, kolor pomarańczowy
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Punkt Pierwszej Pomocy dla energetyki w metalowej szafie z przenośnym Zestawem Pierwszej Pomocy ZPP typu C w 

oddzielnej walizce lub torbie.

CECHY:

Pozwala na prowadzenie czynności ratowniczych na miejscu wypadku wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa miejsca 

zdarzenia

Punkt wyposażony jest w nowoczesne zestawy opatrunkowe, w tym środki ochrony osobistej dla ratownika, narzędzia 

umożliwające podtrzymanie życia, środki opatrunkowe oraz narzędzia do zabezpieczenia miejsca zdarzenia

Miejsce na deskę do transportu poszkodowanego i sprzęt do udzielania Pierwszej Pomocy oraz defibrylator

Kolor pomarańczowy (malowany proszkowo), który umożliwia sprawne odnalezienie szafy

Zestaw posiada kółka i uchywty, które ułatwiają transport

Zamek Euro/patent oraz system na kluczyk "zbij szybkę"

Na drzwiach umieszczone są piktogramy informujące o zawartości szafy

Naklejka z poliwęglanu odporna na warunki w miejscu pracy

Punkt zgodny z wymaganiami norm Unii Europejskiej

Do wyboru dwie wersje szafy:

I wersja: drzwi i boczna ściana przeszklona plexi

II wersja: pełna

Wyposażenie Punktu Pierwszej Pomocy dla przemysłu energetycznego

FUNKCJA I: UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY

Przenośny Zestaw Pierwszej Pomocy (ZPP typu C) w oddzielnej walizce (sprawdź wygląd walizki i skład zestawu)lub 

torbie (sprawdź wygląd torby i skład zestawu)

Folia termiczna, koc przeciwwstrząsowy (5 szt)

Płyn do płukania oka (3 szt)

Płyn AHD 2000 do dezynfekcji 250 ml (3 szt)

FUNKCJA II: ZESTAW DO TLENOTERAPII I RESUSCYTACJI

Butla tlenowa, stalowa o pojemności 2,0 litra (300 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 atm) z zaworem w wersji DIN ¾ 

napełnianie standard polski, z reduktorem z szybkozłączem typu AGA O2 oraz dodatkowym przepływomierzem od 

0-15l/min ze złączką tlenową – wersja DIN ¾ standard polski, 2 maseczki rozmiar duży nr 5 i rozmiar mały nr 3

Worek samorozprężąlny silikonowy umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką, rezerwuarem tlenu 

2500 ml i przewodem tlenowym nie załamującym długości 2 m i maskami twarzowymi obrotowymi o 360° całkowicie 

przezroczystymi, rozmiar duży nr 5 i rozmiar mały nr 3

FUNKCJA III: OZNACZENIE I ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA

Lampa ostrzegawcza (światło przerywane, ogniwo suche) (1 szt)

Taśma ostrzegawczo-oddzielająca (100 mb)

Pachołki ostrzegawcze (3 szt)

"Zestaw głośno mówiący” (tuba elektroakustyczna) (1 szt)

Latarka (1 szt)

Pałeczki świetlne świecące do 12h (chemiczne) (3 szt)

Oznakowanie fosforyzujące „zielony krzyż” (opcjonalnie oświetlenie awaryjne 12h) (1 szt)

FUNKCJA IV: TRANSPORT POSZKODOWANEGO

Nosze (deska ortopedyczna z pasami ze stabilizacją głowy (1 kpl)

FUNKCJA V: UNIERUCHOMIENIE ZWICHNIĘĆ I ZŁAMAŃ

Kołnierze szyjne regulowane 4-pozycyjnie (3 szt)

Szyna Kramera do unieruchomienia kończyny dolnej 150 x 12 cm (2 szt)

Szyna Kramera do unieruchomienia kończyny górnej 90 x 10 cm (2 szt)

FUNKCJA VI: NDYWIDUALNE ZABEZPIECZENIE OSÓB UDZIELAJĄCYCH PIERWSZEJ POMOCY

Kask (1 szt)

Ubranie ochronne odporne na rozdarcie (1 szt)

Półmaska z pochłaniaczami (1 szt)

Grube gumowe rękawice z szorstką wewnętrzną stroną (1 para)

Kamizelka odblaskowa (1 szt)

FUNKCJA VII: WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE

Haki ewakuacyjne: HEM (mały do 1 kV), HED (duży do 30 kV) (1 kpl)

Rękawice gumowe dielektryczne (1 para)

Buty dielektryczne (1 para)

Ogrodzenie przenośne – słupki z łańcuchem (zabezpieczenie miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych) (1 

szt)

Zestaw oparzeniowy – opatrunki i/lub koce schładzające WATER JEL (bezpośrednio na oparzenia) (1 kpl)
*Zdjęcie poglądowe
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Głębokość (G) 450 mm

Kolor Pomarańczowy

Oznaczenie Zielony krzyż

Rodzaj materiału Blacha stalowa

Szerokość (S) 700 mm

Typ produktu Punkt Pierwszej Pomocy

Wysokość (W) 1950 mm


