
 

 2008תרמיל גב לחובש תקן משרד חינוך 
 1-3008200מק"ט 

 

 תיאור פריט פריט

 איכות יצוא QRGANICס"מ   5אגד גאזה מגולגל כותנה  5

 איכות יצוא QRGANICס"מ   7אגד גאזה מגולגל כותנה  5

 18-12DKRקטטרים  2סקשין יד מקצועי איכותי בתרמיל עם  1

 מ"ג 500טבע  -כדור  20אקמול  1

 FDAספוגה בג'ל סטרילי לטיפול בכוויות קשות  10/10ברנפרי תחבושת  3

 DKRמטר רמת ייצוא /מ.ד.א  2חוסם עורקים תקני סיליקון איכותי  1

  חד פעמיות לטיפול כפפות  20

 שניות( 60מד חום דיגיטלי עמיד למים +ציפצוף ) 1

 מד לחץ דם ידני עם סטטוסקופ 1

 לפעוט 2שמה חד פעמית מס'  מסיכת סיליקון למפוח הנ 1

 רכה -ילד - 4מסיכת סיליקון למפוח הנשמה חד פעמית מס'  1

 מספרי חובש מקצועיות מלע"כ איכותיות 1

 5+מסיכה מס'  CE0434 DKRמפוח הנשמה סיליקון למבוגר איכותי  1

 DKRתקני סוג א', עברית  100%משולש בד איכותי כותנה  5

 מ"מ 75קטן  -שקוף( ילד )לבן/ 1נתיב אויר מס'  1

 מ"מ 90 -גדול  -)ירוק( ילד 2נתיב אויר מס'  1

 ס"מ 95 -רגיל -)כתום( מבוגר  3נתיב אויר מס'  1

 סד לקיבוע שבר או נקע 1

 )פנס ראש( AAAסוללות גודל  3

 DKRחדיש  QRGANICס"מ ננו   7.5פד בד בלתי ארוג סטרילי  20

 מל' 7ברנג'לה ג'ל לטיפול בכוויות באריזה אישית  1

 וורה+פרופוליס לטיפול וחיטוי באריזה אישית-וורה  ג'ל מקצועי אלו-פרו 1

 מטר היפואלרגני עם מתקן חיתוך מיקרופור 9ס"מ מגולגל  2.5פלסטר נייר  3

 פלסטר סטרילי בד כותנה אלסטי "מגע משי" עמיד במים 20

 גריזלי 8856לדים +נורת הלוגן  3פנס ראש מקצועי  1

 FDAצווארון קיבוע ראש מתכוונן   1

 אריזת נייר -מבוגר -)אדום(  18קטטר שאיבה מס'  5

 FDA  CEס"מ   210X140שמיכה בציפוי כסף מתכתית תקנית לכיסוי פצוע ומילוט  1

 DKRתחבושת אישית תקנית סטרילית דגם צבאי סוג א' ,ייצוא 2

 ס"מ רב פעמית חומה איכותית תקנית סוג א' 8 תחבושת אלסטית 3

 תחבושת בינונית תקנית סטרילית דגם צבאי סוג א' ,ייצוא 1

 GMPמל' באישור משרד הבריאות  100דקלין לניקוי העור לפני חבישה  2

 ערכת עירוי נוזלים:אמפולה ,וונפלונים,פדי אלכוהול,צינור,פדים,פלסטר,ח.ו. 2

 ריק -DKRרב תאי  6-תרמיל גב לחובש מפואר נפרש ל 1
 

 *אקמול יספוק ישירות מבית המרקחת בלבד 


