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 תיאור פריט כמות

 )ארון חרום(  7035צבע  135/60/40ארון דלת אחת  1

  סירנה,דגם משטרתי סוג א' פומית נשלפת+ מקצועי+ 25Wמגאפון  1

 מיוחדת 8 -אלונקת אלומיניום מתקפלת ל 1

 120על  180מקצועית  CE -ו ANSIקן שמיכת כיבוי תקנית עשויה סיבי קוולאר ת 1

1 Katanabashi Japan ברדס מילוט מאש,עשן,CO,כימיכלים וגאזים EN403:2004 

 גרזן מקצועי לחילוץ 1

 לום פריצה 1

 מופעל סוללות-פנס מקצועי מוגן התפוצצות תקני 1

 EN4244  DKRס"מ עם תקן  40כפפות ריתוך אדומות  1

 י אדום לבןמטר תקנ 200סרט סימון  1

 משרוקית מתכת 1

 סטיקלייט תקני  2

 ק"ג 2פטיש  1

 חומרים מסוכנים-סט מיגון אב"כ הכולל חליפה מגפיים וכפפות לטיפול ומילוט 1

 עובדים 19" עד 100 תרמיל עזרה ראשונה משובח דגם "בר 1
 
 

 התרמיל המצורף כולל את הפריטים הבאים:
 תיאור פריט כמות

 ס"מ 32x16ריק  -תאים + כיס רשת 3ורה תרמיל בד קורד 1

 איכות יצוא QRGANICס"מ   5אגד גאזה מגולגל כותנה  5

 איכות יצוא QRGANICס"מ   7אגד גאזה מגולגל כותנה  2

 DKRמל  75וורה -אלו 1

 מ"ג 500טבע  -כדור  20אקמול  1

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

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

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

 DKRכפפות ויניל היפולרגניות ללא אבקה  זוג

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

 DKRמספרי מלע"כ מתכת מלא  1

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

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

 לחיטוי  70%פד ספוג באלכוהול  3

 סמ"ק מקורי דר' פישר 20פולידין תמיסה  1

 פינצטה רפואית מנירוסטה באריזה קשיחה 1

 ס"מ 1.25גני רוחב מטר היפואלר 5פלסטר נייר מיקרופור מגולגל  1

 סטרילי בד כותנה אלסטי "מגע משי" Hפלסטר פרפר  2

 עמיד במים  DKRפלסטר סטרילי בד כותנה אלסטי "מגע משי"   40



 

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

 ס"מ 7.5צימרוני אוזניים )אפליקטור( מעץ מצופה צמר גפן איכותי  10

 גרם 10צמר גפן עיגולים  3

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

 DKR SIZE:10CMX2.7Mתחבושת אלסטית מקררת  1

 DKR 40/60תחבושת לכוויות יבשה סטרילית  2

 מ"ל לחבישה 150תרסיס פלסטר גדול  1

 סד לקיבוע שבר או נקע 1
 
 
 

 קיים*יתכנו שינויים על פי מלאיי 


