
Zestaw ratowniczy PSP R-1
Zestaw umożliwia wyszkolonym strażakom udzielanie pierwszej po-

mocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia, według pro-

cedur ratowniczych oraz dokumentowania tych działań. Konstrukcja 

torby zapewnia szybki dostęp do całego wyposażenia po jej otwarciu.

ZASTOSOWANIE:
• Zabezpieczanie dróg oddechowych

• Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego

• Unieruchamianie złamań oraz podejrzeń złamań lub zwichnięć

• Zapewnianie komfortu termicznego

• Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran

• Opatrywanie oparzeń.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE:
• 4 niezależne przegrody

• W komorze wewnętrznej cztery zamykane organizery

• Uchwyty do transportu w ręku (w pozycji poziomej i pionowej), 

na ramieniu, plecach, klatce piersiowej

• Pas biodrowy

• Zewnętrzna kieszeń z bezpośrednim dostępem, umożliwiająca 

regulację zaworu butli tlenowej

• Uchwyty przy zamkach ułatwiające otwieranie i zamykanie.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Wymiary zewnętrzne szer/wys/głęb [mm]: 660/320/300

Waga: 13,5 kg

Materiał: CORDURA

Cechy materiału: materiał wysokogatunkowy, bardzo mocny i od-

porny na otarcia. Wykonany z poliamidu z odporną powłoką poliu-

retanową i apreturą teflonu.

• 10 × bardziej wytrzymały niż tkaniny bawełniane

• 3 × bardziej wytrzymały niż standardowa tkanina poliestrowa

• 2 × bardziej wytrzymały niż standardowa tkanina nylonowa

• Oznaczenia – krzyż św. Andrzeja, paski odblaskowe, plakietka 

identyfikacyjna PSP R1.

WYPOSAŻENIE:
Skład wyposażenia zgodny z wytycznymi Komendy Głównej PSP wg 

standardu KSRG.

I. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg odde-
chowych.

II. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego 
oraz tlenoterapii.

1. Rurki ustno-gardłowe Guedala komp. (6 rozmiarów).

2. Ssak ręczny Res-Q-Vac z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych 

i dzieci - komplet.

3. Worek samorozprężalny silikonowy ME 6111 umożliwiający 

wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwua-

rem tlenu 2500 ml i przewodem tlenowym niezałamującym dłu-

gości 2 m.

 Maski silikonowe twarzowe obrotowe o 360 stopni całkowicie 

przezroczyste, rozmiar nr 5 (dla dorosłych) i nr 3 (dla dzieci), 

oraz jałowe filtry antybakteryjne Barrierbac „S”.

4. Zestaw do tlenoterapii biernej. Maski tlenowe dla dorosłych i dzieci

5. Przewód tlenowy 10m.

6. Butla tlenowa aluminiowa 2,7 na tlen medyczny (400 litrów O2 

przy ciśnieniu roboczym 150 atm) z zaworem w wersji DIN 3’

napełnianie standard polski.

7. Reduktor z szybkozłączem typu AGA , przepływ od 0-25 l/min

III. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć.
1. Kołnierzy szyjnych regulowanych dla dorosłych 3 szt.

2. Kołnierz szyjny regulowany pediatryczny 1 szt.

Zestaw szyn typu Kramer w osobnej torbie.

Wymiary 14 powleczonych szyn stanowiących komplet:
• 1500 x 150 mm - 900 x 100 mm

• 1500 x 120 mm - 800 x 120 mm - 600 x 80 mm – 2 szt.

• 1200 x 120 mm - 800 x 100 mm - 500 x 80 mm

• 1000 x 100 mm - 700 x 80 mm - 250 x 40 mm

• 900 x 120 mm - 260 ×50mm

IV. Zapewnienie komfortu termicznego.
1. Folia aluminiowa „ Folia życia ” 5 szt.

V. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran.
1. Zestaw opatrunkowy / szt.

Opatrunki:

• osobisty 2 szt.

• kompresy gazowe jałowe 5 szt. 9 cm x 9 cm

• kompresy gazowe jałowe 5 szt. 5 cm x 5 cm

• gaza opatrunkowa 1m2 2 szt.

• gaza opatrunkowa 1 m2 2 szt.

• opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm 4 szt.

• opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm 8 szt.

• chusta trójkątna 4 szt.

• bandaż elastyczny o szer. 10 cm 3 szt.

• bandaż elastyczny o szer. 12 cm 3 szt.

• siatka opatrunkowa nr 1 2 szt.

• siatka opatrunkowa nr 2 2 szt.

• siatka opatrunkowa nr 3 2 szt.

• siatka opatrunkowa nr 6 2 szt.

• przylepiec z opatrunkiem 1 szt. 6 cm x 1 m

• przylepiec bez opatrunku 2 szt. 5 cm x 5 m

2. Zestaw uzupełniający :

• aparat do płukania oka 1 szt.

• rękawiczki ambulatoryjne nr 8 5 par

• worek plastikowy na odpady 5 szt. po 20 l

• płyn do dezynfekcji rąk 1 szt. (250 ml)

• nożyczki ratownicze 1 szt.

• nóż do cięcia pasów /młotek do zbijania szyb 1 szt.

• folia do przykrywania zwłok 3 szt.

VI. Opatrywanie oparzeń.
Opatrunki Water Jel w torbie

• na twarz 30×40 cm 2 szt.

• wymiar 20×50cm 2 szt.

• wymiar 10×10 cm 1 szt.

• wymiar 20×46cm 5 szt.

• bandaż 2 szt.

• nożyczki 1 szt.

Plecak / torba na zestaw PSP R-1.

RATOWNICTWO DROGOWE, MEDYCZNE, INNE
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