
 

 עובדים 50" מעל 555ארון עזרה ראשונה משובח דגם "בר 

 1-2001007מק"ט 

 תיאור פריט פריט

 DKRאצבעון חבישה סטרילי פטנט כותנה איכותי  1

 DKRפלסטר רחב באורך מטר עשוי בד סטרילי לחיתוך לפי מידה 1

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

 DKRתקני סוג א', עברית  100%ד איכותי כותנה משולש ב 15

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

 מ"ל ,פטנט 100בתרסיס,  70%אלכוהול   1

 מ"ל לחבישה 150תרסיס פלסטר גדול  1

 אזולין 1

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

 יות מלע"כ איכותיותמספרי חובש מקצוע 1

 מסיכת הנשמה אישית עם שסתום חד כיווני דגם "מנשים מציל" + תדריך 1

 כדור 20אקמול  1

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

 סמ"ק  20פולידין תמיסה  1

 מ"מ 1.6x17x150שפדלים מעץ    30

 סד לקיבוע שבר או נקע 1

 DKRאישית תקנית סטרילית דגם צבאי אנגלית,ייצוא תחבושת 2

 גרם 10צמר גפן עיגולים  3

 חדיש  QRGANICס"מ ננו   5פד בד בלתי ארוג סטרילי  10

 איכות יצוא QRGANICס"מ   5אגד גאזה מגולגל כותנה  5

 ס"מ 7.5צימרוני אוזניים )אפליקטור( מעץ מצופה צמר גפן איכותי  110

 סטרילי בד כותנה אלסטי "מגע משי" Hפלסטר פרפר  2

 " ראש חד4.5פינצטה פלסטיק  1

 מטר היפואלרגני עם מתקן חיתוך מיקרופור 5ס"מ מגולגל  1.25פלסטר נייר  1

 + משאבה איכות ייצוא +רישיון DKRמל לניקוי וחיטוי הידיים  75 70%ג'ל אלכוהול  1

 DKRוורה+פרופוליס לטיפול וחיטוי -מ"ל ג'ל מקצועי אלו 100וורה -פרו 1

 מל' 150ברנג'לה ג'ל לטיפול בכוויות  1

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

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

 DKRמל  75וורה -אלו 1

 ראשונהתדריך עזרה  1

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

 אצבעון חבישה עשוי גומי מגן מנוזלים  100

 כפפות חד פעמיות לטיפול  104

 גרם איכותי מיוחד 100 -צמר גפן רפואי  2

 DKR 40/60תחבושת לכוויות/ טראומה יבשה סטרילית  7

 FDAסטרילי לטיפול בכוויות קשות ספוגה בג'ל  10/10ברנפרי תחבושת  2

 ס"מ אורך 270ס"מ  * 7אגד גאזה מגולגל כותנה  22

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

 DKR 1008275פלסטר סטרילי בד כותנה אלסטי "מגע משי" עמיד במים  340

  2גודל רשת חבישה  1



 

 GMPיטר באישור משרד הבריאות ל 1דקלין לניקוי העור לפני חבישה  1

 לחיטוי  70%פד ספוג באלכוהול  206

 ליטר 1בקבוק לשטיפת עיניים  1

 555עם רגליים לבר  בהתאמה לגובה 1ס"מ מדף  36*77*90ארון פלסטיק   1
 


