
 

 "003תרמיל חובש מקצועי דגם "בר 

 1-2200600מק"ט 

 
תרמיל גב לחובש מקצועי, מתאים לעזרה ראשונה למלווי טיולים, לגני ילדים ולבתי ספר, למטיילי שטח, לבעלי בריכות 

 פרטיות וציבוריות, למפעלים ובתי מלאכה 

 

 תיאור פריט כמות

 ואאיכות יצ QRGANICס"מ   7כותנה  אגד גאזה מגולגל 10

 סטרילי בד כותנה אלסטי "מגע משי" עמיד במים פלסטר 30

 מטר היפואלרגני עם מתקן חיתוך מיקרופור 9ס"מ מגולגל  2.5פלסטר נייר  1

 DKRחדיש  QRGANICננו  ס"מ  7.5פד בד בלתי ארוג סטרילי  20

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

1 
יד,פרק כף היד,כף -1יארד + מתקן מקצועי מס'  5לאצבע רשת חבישה 

 רגל,קרסול

 DKRתקני סוג א', עברית  100%משולש בד איכותי כותנה  10

 DKRתחבושת אישית תקנית סטרילית דגם צבאי סוג א' ,ייצוא 8

 תחבושת בינונית תקנית סטרילית דגם צבאי סוג א' ,ייצוא 2

 DKRתופסנים לבנה   2+ מטר  4.5ס"מ  8תחבושת אלסטית  1

 מ"ל ,פטנט 100בתרסיס,  70%אלכוהול   1

 לחיטוי  70%פד ספוג באלכוהול  6

 גרם 10צמר גפן עיגולים  2

 DKR 40/60תחבושת לכוויות יבשה סטרילית  2

 מתקן לשטיפת עיניים אישי )כוסית כחולה( לשימוש עצמי,פטנט 1

 מספרי חובש מקצועיות מלע"כ איכותיות 1

 פינצטה  1

1 
מסיכת החייאה גדולה סיליקון רב פעמית בקופסת "לב" עם שסתום נישלף 

DKR 

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

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

 GMPמל' באישור משרד הבריאות  100דקלין לניקוי העור לפני חבישה  1

 סמ"ק מקורי דר' פישר 20פולידין תמיסה  1

 גרם מקורי דר' פישר 15פולידין משחה   1

 מ"מ 1.6x17x150  שפדלים מעץ 5

 סד לקיבוע שבר או נקע 1

 חד פעמיות לטיפול כפפות זוגות  3

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

 מל' 7לטיפול בכוויות באריזה אישית  ברנג'לה ג'ל 5

 וורה+פרופוליס לטיפול וחיטוי באריזה אישית-ל מקצועי אלווורה ג'-פרו 5

 חוסם ורידים 1

1 

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

תאים  40 -תרמיל גב )בד קורדורה( בעל דופן אורטופדית הנפתח לשניים ומכיל כ

לציוד. לתרמיל רצועות גב רחבות ורצועת מותן מתכווננת. עמיד במים. )נמצא בשימוש 

 במד"א( חובשים

 


