Załącznik nr. 4 do zapytania ofertowego nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/1

Wykaz sprzętu dydaktycznego potrzebnego do realizacji szkoleń w
ramach projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych”
Blok tematyczny 1 „Postępowanie w zdarzeniach masowych lub katastrofach z dużą ilością
osób poszkodowanych”
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

tablica do pisania markerami, magnesy (poszkodowani, pojazd itp.)
zestaw do Triage
namiot pneumatyczny
karty dokumentacji medycznej zgodne z procedurą
makieta do ćwiczeń wypadku masowego
radiostacje
zestaw do symulacji ran

Blok tematyczny 2 „Procedury medyczne stosowane przez personel medyczny w stanie
zagrożenia życia u osób dorosłych”
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)

tablica do pisania markerami
Defibrylator
Worek samorozprężalny z zastawką jednokierunkową dla dorosłych
Rurki ustno-gardłowe (6 rozmiarów)
Rurki nosowo-gardłowe (2 rozmiary)
Rurki krtaniowe (minimum 3 rozmiary)
Maski krtaniowe (2 rozmiary)
Rurki intubacyjne ( minimum 4 rozmiary)
Maski twarzowe do tlenoterapii biernej dla dorosłych z rezerwuarem
Maski twarzowe do tlenoterapii biernej dla dorosłych z nebulizatorem
Wąsy do tlenoterapii biernej dla dorosłych
Butla tlenowa (pusta) wyposażona w reduktor tlenowy z możliwością regulacji przepływu oraz
szybkozłączką typu AGA
Respirator transportowy
Zasobnik na zestaw do wkłuć dożylnych wyposażony
Zasobnik na zestaw do intubacji wyposażony
Stetoskop dla dorosłych
Zestaw do wykonywania konikopunkcji
Opaski dziane oraz elastyczne
Koce termoizolacyjne
Aparat do pomiaru RR
Filtry oddechowe dla dorosłych
Ssak elektryczny (2 rozmiary cewników)
Ssak mechaniczny (2 rozmiary cewników)
Nożyczki ratownicze
Rękawiczki jednorazowe
Pojemnik na zużyty sprzęt
Plecak na sprzęt medyczny
Aparaty do toczenia płynów
Ampularium

Blok tematyczny 3 „Procedury medyczne stosowane przez medyków w stanie zagrożenia życia
u pacjentów pediatrycznych”
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)

tablica do pisania markerami
Defibrylator
Worek samorozprężalny z zastawką jednokierunkową dla dzieci i niemowlaków
Rurki ustno-gardłowe (6 rozmiarów)
Rurki nosowo-gardłowe (2 rozmiary)
Rurki krtaniowe (minimum 3 rozmiary)
Maski krtaniowe (2 rozmiary)
Rurki intubacyjne ( minimum 4 rozmiary)
Maski twarzowe do tlenoterapii biernej dla dzieci z rezerwuarem
Maski twarzowe do tlenoterapii biernej dla dzieci z nebulizatorem
Butla tlenowa (pusta) wyposażona w reduktor tlenowy z możliwością regulacji przepływu oraz
szybkozłączką typu AGA
Respirator transportowy
Zasobnik na zestaw do wkłuć dożylnych wyposażony
Zasobnik na zestaw do intubacji wyposażony
Stetoskop dla dorosłych
Zestaw do wykonywania konikopunkcji
Opaski dziane oraz elastyczne
Koce termoizolacyjne
Aparat do pomiaru RR
Filtry oddechowe
Ssak elektryczny (2 rozmiary cewników)
Ssak mechaniczny (2 rozmiary cewników)
Nożyczki ratownicze
Rękawiczki jednorazowe
Pojemnik na zużyty sprzęt
Plecak na sprzęt medyczny
Aparaty do toczenia płynów
Ampularium

Blok tematyczny 4 „Farmakoterapia stosowana w medycznych czynnościach ratunkowych”
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

tablica do pisania markerami
model anatomiczny człowieka
ręce do kaniulacji
kończyny do wkłuć doszpikowych
EZ-IO
BIG’i
strzykawki
pompy infuzyjne
ampułki
Aparat do pomiaru RR
Zestaw do kaniulacji
Nożyczki ratownicze
Rękawiczki jednorazowe
Pojemnik na zużyty sprzęt
Aparaty do toczenia płynów
Ampularium

