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PRZEMYSŁOWA NAŚCIENNA 

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY 

 

 
 

Wyposażenie podstawowe: 

 

1) 2 opatrunki indywidualne typu K, 

2) 4 opatrunki indywidualne typu M, 

3) 2 opatrunki indywidualne typu G, 

4) 6 kompresów 10 x 10 (pakowane po 2 szt.), 

5) 2 chusty opatrunkowe 40 x 60 cm., 

6) 2 chusty opatrunkowe 60 x 80 cm., 

7) 4 opaski elastyczne 6 cm., 

8) 4 chusty trójkątne, 

9) 6 opasek elastycznych 8 cm., 

10) 2 przylepce 2,5cm. x 5 m., 

11) 2 zestawy plastrów (14 szt.), 

12) 4 pary rękawic winylowych, 

13) 2 pary nożyc 14,5 cm., 

14) 2 koce ratunkowe 160 x 210 cm., 

15) 4 chusteczki odkażające, 

16) 2 ustniki do sztucznego oddychania, 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

 

17) elastyczna opaska kohezyjna 5 cm. x 4,5 m., 

18) elastyczna opaska kohezyjna 10 cm. x 4,5 m., 

19) zestaw 5 elastycznych siatek opatrunkowych CODOFIX (nr 1, 2, 4, 6 i 8), 

19) instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych, 

20) stelaż mocujący do ściany. 
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Elastyczne bandaże kohezyjne są polecane do: 

- zabezpieczenia miejsc z opatrunkiem; 

- wykonywania opasek na łokieć, nadgarstek, kolano i stopę; 

- częściowego unieruchamiania w przypadku skręceń i zwichnięć stawów; 

- mocowania opatrunków, szyn i okładów typu Cold and Hot Pack. 
 

Zalety bandaży kohezyjnych: 

- szybka i łatwa aplikacja umożliwia kontrolowanie siły ucisku; 

- nie „czepia się” skóry, ubrania, opatrunku i łatwo się usuwa; 

- jest elastyczny; 

- zapobiega przegrzewaniu i pozwala skórze oddychać; 

- przepuszcza parę wodną i powietrze; 

- zapewnia komfort i wygodę stosowania; 

- nie wymaga stosowania zapinek ani plastrów; 

- utrzymuje stałe naprężenie (po nałożeniu nie ulega poluzowywaniu). 
 

                 
 

Elastyczne siatki opatrunkowe CODOFIX służą do podtrzymywania opatrunków, zastępując 

tradycyjny bandaż. Użytkowanie CODOFIX-u daje korzyści zarówno pacjentowi, 

jak i osobie pielęgnującej chorego. Stosowanie siatek opatrunkowych CODOFIX zaleca 

się szczególnie: 

- przy opatrywaniu miejsc trudno dostępnych lub niewygodnych do bandażowania, 

takich jak: palce, miednica, brzuch, klatka piersiowa, głowa 

- do podtrzymania opatrunków na ranach oparzeniowych 

- przy opatrywaniu zwichnięć 

- przy opatrunkach, które wymagają częstej zmieny. 
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Siatki opatrunkowe CODOFIX: 

- delikatnie podtrzymują opatrunek nie wywołując nadmiernego ucisku, 

- nie wywołują podrażnień skóry, 

- minimalizują ryzyko powstania odparzeń, ponieważ nie blokują dostępu powietrza do skóry, 

- pozwalają na zachowanie swobody ruchu. 

 

W skład oferowanego zestawu wchodzą siatki opatrunkowe następujących rozmiarów: 

- Codofix nr 1 (1 cm. x 1 m., palce), 

- Codofix nr 2 (2 cm. x 1 m., dłoń, przedramię), 

- Codofix nr 4 (4 cm. x 1 m., łokieć, ramię, kolano, podudzie, stopa), 

- Codofix nr 6 (6 cm. x 1 m., udo, głowa), 

- Codofix nr 8 (8 cm. x 1 m., udo, głowa, biodro). 

 

Podane wymiary opasek są w stanie swobodnym, po rozciągnięciu ich długość wynosi do 2,5 m. 

 

                 
 

Oferowana apteczka jest wykonana z fluorescencyjnego tworzywa ABS w kolorze 

pomarańczowym 330 x 235 x 125 mm. 

 

Skład apteczki jest zgodny z normą: 2 x DIN 13164 PLUS. 

 

Cena oferowanej apteczki z wyposażeniem dodatkowym wynosi 270,00 zł. netto plus podatek 

od towarów i usług (podatek VAT). 
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TORBA MEDYCZNA 

 

 
 

Wyposażenie torby: 

 

1) zestaw opatrunkowy: 

- 9 op. gazy opatrunkowej, 

- 100 szt. kompresów (pakowanych po 2 szt.), 

- 8 opatrunków indywidualnych typu M, 

- 5 bandaży podtrzymujących 5 cm x 4 m., 

- 5 bandaży podtrzymujących 10 cm. x 4 m., 

- 8 bandaży elastycznych, 

- 2 plastry w rolce 1 m., 

- plaster w szpuli, 

- 5 chust opatrunkowych 40 x 60 cm., 

- 4 chusty trójkątne, 

- 10 par rękawiczek nitrylowych, 

- 10 chusteczek odkażających; 

- 4 folie NRC, 

2) zestaw oparzeniowy (zestaw hydrożeli do opatrywania oparzeń termicznych i chemicznych); 

3) zestaw do płukania oczu: 

- aparat do płukania oka wielokrotnego użytku, 

- 10 amp. soli fizjologicznej 5 ml.; 

4) zestaw do resuscytacji krążeniowo oddechowej: 

- 8 szt. rurek ustno-gardłowych do zabezpieczania drożności dróg oddechowych, 

- 1 silikonowa maska CPR do prowadzenia oddechu zastępczego, 

- 1 worek samorozprężalny do wykonywania oddechu zastępczego (resuscytator 

dla osoby dorosłej); 
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5) wyposażenie dodatkowe: 

- 1 elastyczna opaska kohezyjna 5 cm. x 4,5 m., 

- 1 elastyczna opaska kohezyjna 10 cm. x 4,5 m., 

- 1 zestaw elastycznych siatek opatrunkowych CODOFIX (nr 1, 2, 4, 6 i 8), 

- 1 nożyczki ratownicze, 

- 1 kołnierz ortopedyczny do minimalizowania ruchomości głowy, 

- 1 zestaw szyn typu splint do ograniczenia ruchomości złamanych kończyn, 

- 1 aparat do usuwania kleszczy, 

- 1 worek na wymioty do zabezpieczania materiału do badań, 

- 2 kamizelki odblaskowe 

- 2 opakowania Ice Mix (suchy lód w aerozolu - zamrażacz medyczny niezbędny 

podczas urazów aby minimalizować ich skutki oraz ograniczać ból poprzez 

szybkie lokalne schłodzenie miejsca urazu), 

- 12 agrafek. 

 

Elastyczne bandaże kohezyjne są polecane do: 

- zabezpieczenia miejsc z opatrunkiem; 

- wykonywania opasek na łokieć, nadgarstek, kolano i stopę; 

- częściowego unieruchamiania w przypadku skręceń i zwichnięć stawów; 

- mocowania opatrunków, szyn i okładów typu Cold and Hot Pack. 

 

Zalety bandaży kohezyjnych: 

- szybka i łatwa aplikacja umożliwia kontrolowanie siły ucisku; 

- nie „czepia się” skóry, ubrania, opatrunku i łatwo się usuwa; 

- jest elastyczny; 

- zapobiega przegrzewaniu i pozwala skórze oddychać; 

- przepuszcza parę wodną i powietrze; 

- zapewnia komfort i wygodę stosowania; 

- nie wymaga stosowania zapinek ani plastrów; 

- utrzymuje stałe naprężenie (po nałożeniu nie ulega poluzowywaniu). 
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Elastyczne siatki opatrunkowe CODOFIX służą do podtrzymywania opatrunków, zastępując 

tradycyjny bandaż. Użytkowanie CODOFIX-u daje korzyści zarówno pacjentowi, jak i osobie 

pielęgnującej chorego. Stosowanie siatek opatrunkowych CODOFIX zaleca się szczególnie: 

- przy opatrywaniu miejsc trudno dostępnych lub niewygodnych do bandażowania, 

takich jak: palce, miednica, brzuch, klatka piersiowa, głowa 

- do podtrzymania opatrunków na ranach oparzeniowych 

- przy opatrywaniu zwichnięć 

- przy opatrunkach, które wymagają częstej zmieny. 

 

Siatki opatrunkowe CODOFIX: 

- delikatnie podtrzymują opatrunek nie wywołując nadmiernego ucisku, 

- nie wywołują podrażnień skóry, 

- minimalizują ryzyko powstania odparzeń, ponieważ nie blokują dostępu powietrza do skóry, 

- pozwalają na zachowanie swobody ruchu. 

 

W skład oferowanego zestawu wchodzą siatki opatrunkowe następujących rozmiarów: 

- Codofix nr 1 (1 cm. x 1 m., palce), 

- Codofix nr 2 (2 cm. x 1 m., dłoń, przedramię), 

- Codofix nr 4 (4 cm. x 1 m., łokieć, ramię, kolano, podudzie, stopa), 

- Codofix nr 6 (6 cm. x 1 m., udo, głowa), 

- Codofix nr 8 (8 cm. x 1 m., udo, głowa, biodro). 

 

Podane wymiary opasek są w stanie swobodnym, po rozciągnięciu ich długość wynosi 

do 2,5 m. 

 

                 
 

Torba medyczna została zaprojektowana i wyposażona przez grupę doświadczonych ratowników 

medycznych którzy na codzień pracują w pogotowiu ratunkowym. Dzięki wygodnym szelkom 

istnieje możliwość założenia torby na plecy. Zestaw znajduje zastosowanie jako zabezpieczenie: 

środków komunikacji publicznej, obozów grupowych oraz zakładów pracy. Według opinii 

ratowników to najlepsza w pełni wyposażona apteczka na rynku. 
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Torba apteczki została wykonana z trwałego materiału o właściwościach Cordury, dzięki 

czemu apteczka jest wysoce odporna na przecieranie i przemakanie. Materiał został 

dodatkowo wzmocniony aby w pełni chronić zawartość apteczki przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. System kieszeni oraz gumowych uchwytów gwarantuje łatwy 

dostęp do każdego elementu wyposażenia. 

 

 
 

Wyposażenie torby stanowi ponad 300 różnych elementów niezbędnych do udzielania 

pierwszej pomocy w takich przypadkach jak: nagłe zatrzymanie krążenia, zranienia, urazy oka, 

urazy głowy, zwichnięcia, skręcenia, złamania, hipotermia, poparzenia, omdlenia, ataki epilepsji, 

utrata przytomności, upadek z wysokości, porażenie prądem, zatrucia i wymioty, amputacje, 

odmy, urazy przenikające z ciałem obcym, stłuczenia. 

 

Cena oferowanej torby medycznej z wyposażeniem dodatkowym wynosi 1 820,00 zł. netto 

plus podatek od towarów i usług (podatek VAT). 

 

 

Podane ceny zawierają koszt dostawy loco magazyn Zamawiającego. Dostawy 

przy zamówieniach detalicznych realizujemy w terminie do 14 dni. W celu przystąpienia 

do realizacji zamówienia oczekujemy zaliczki w wysokości 100%. 

 

 

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. 

W celu uzyskania dodatkowych szczegółów oraz informacji o zasadach składania zamówień 

i warunkach płatności prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem handlowym 

(tel.: 22 550 47 11, fax: 22 550 47 90) lub za pomocą poczty elektronicznej 

(nasz adres e-mail to: biuro@transfarm.pl). 

 

 

Zespół Transfarm 

 

www.transfarm.pl 


