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דקר דבר המנכ"לית

לקוח יקר,
הצבתי לפני מטרה וחזון - להוריד בחצי את כמות הפציעות והתאונות במקומות עבודה - לשנות את הסטטיסטיקה! 

כדי שאתם, וגם אנחנו, נוכל לעבוד בכיף, בהתלהבות ובהרגשת ביטחון מלאה.  
כדי להגן ולהבטיח את המשך השגשוג שלכם ושלנו לאורך זמן, בריאים יותר ומוגנים יותר אני וצוות העובדים שעמי 

עמלים לשמור על הבטיחות והבריאות שלך.
אנו מקפידים להתעדכן בכל החידושים בתחומי הבטיחות והבריאות. בודקים בשבילכם מה הם התקנים הנדרשים ואיך 

אנחנו יוכלים לשפר אותם בכדי לאפשר הגנה שהיא מעבר לדרישות המינימום. חשוב לנו לבדוק את המוצרים לפני 
שהם מגיעים אל הלקוח, לוודא שהם באיכות הכי טובה כדי לדעת שעם המוצר שלנו, הלקוח שלנו בטוח ומוגן! 

מעבר לאיכות המעולה של המוצרים שלנו אנו יודעים שידע והבנה של המוצר גם הם חלק משמירה על הבטיחות 
שלכם. לכן, אנחנו שולחים עובדים שלנו להשתלמויות בנושאי הבטיחות והעזרה הראשונה, כדי שהם יוכלו להעביר לכם 

את הידע. 
כבר היום אנו מצליחים לשמור על בטיחות לקוחותינו ולמנוע פציעות וחבלות, בזכות איכות המוצרים הנחישות 

והמקצועיות של הצוות המסור שלנו. אנו מלמדים ומוכרים כלים וציוד לבטיחות אקטיבית פאסיבית ואפקטיבית 
לביצוע הרמוני ואורגני של עבודתך – על פי התקן, ודרישות משרד העבודה וחוקי המדינה. 

יחד איתכם, בשקיפות מלאה, וביושרה אנו מצליחים כבר מעל 28 שנים לשמור על לקוחותינו. 

כדי שתוכלו להגשים את החלומות שלכם לאורך זמן, ולעבוד בביטחון ובטיחות אופטימליים – כדי לחזור הביתה 
בשלום. 

אני וכל צוות דקר, פה בשבילכם.
 

     

         
לילך יהוד – מנכ"לית דקר           
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ערכות עזרה ראשונה דקר
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ערכות עזרה ראשונה דקר

ובהתאם לבקשת הלקוח יכולה להשתנות על פי מלאי  התכולה 

גודל: 32/35/15 ס״מ

גודל: 38/30/10 ס״מ

2001003-1 מזוודה בר 201
2001004-1 ארון נירוסטה בר 201
2001011-1 ארון פלסטיק בר 201

2001023 ארון מתכת בר 201
2001005-1 מזוודה בר 249

2008161 ארון נירוסטה בר 249
2001017-1 ארון פלסטיק בר 294

2001001-1  תרמיל
2001002-1 ארון מתכת
2001012-1 ארון פלסטיק
2001014-1  ארון נירוסטה

גודל: 60/30/15 ס״מ

מתאים מ-1 עד 19 אנשים
 For Use From 1 to 19 People

מתאים מ-1 עד 19 אנשים
 For use from 1 to 19 people

ארון/ מזוודת עזרה ראשונה בר 201
למשרד/ מפעל

ארון/ תרמיל עזרה ראשונה בר 100
לבית או למשרד )תרמיל אופטימלי לרכב(

First Aid Cabinet/Case Bar 201
For Offices / Factories

First Aid Cabinet/Pack Bar 100
For Home or Office 

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

ברנג'לה 
Burn gel

דקלין 
 Daclean

פלסטר מטר 
 Meter-long bandaid

תחבושת לכוויות
 Burn dressing

פינצטה 
Tweezers

אלכוהול 70%
Alcohol 70%

מנשים מציל 
Resuscitation mask

ג'ל אלו-וורה 
Aloevera gel

אזולין לעיניים 
Eye drops

פרו-וורה אישי 
Personal pro-vera gel

פד אלכוהול 
Alcohol pads

סד לקיבוע 
 Splint

אצבעון כותנה 
 Finger dressing

כוסית לשטיפת עיניים 
plastic eye cup

תחבושת אלסטית 
elastic bandage

פרו-וורה 
Pro-vera gel

פולידין תמיסה 
 polydine solution

כפפות חד"פ 
 Gloves

אגד גאזה 5 ס"מ
Gauze rolls 5cm

משולש בד
Triangular bandage

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

צמר גפן 10 גר'
10 Gr cotton

מספרי מלע"כ 
 Paramedic scissors

תרסיס פלסטר 
Bandaid spray

פלסטר נייר 
Micropore

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

אקמול 
 Acamol

H פלסטר
Butterfly bandaids

ברנג'לה אישי 
Personal burn gel

ג'ל אלכוהול 
Alcohol gel

אפליקטורים 
Cotton swabs

תחבושת אישית
 Personal wound

dressing

שפדלים 
Tongue depressor

גודל: 44/33/18 ס״מ

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

פד אלכוהול 
Alcohol pads

דקלין 
 Daclean

פינצטה 
Tweezers

תחבושת לכוויות 
 Burn dressing

כפפות חד"פ 
 Gloves

משולש בד
Triangular bandage

סד לקיבוע 
 Splint

מנשים מציל 
Resuscitation mask

פד סטרילי 5 ס"מ 
5 cm Sterile pad

אקמול 
 Acamol

מספרי מלע"כ 
 Paramedic scissors

ברנג'לה אישי 
Personal burn gel

פולידין תמיסה 
 Polydine solution

אגד גאזה 5 ס"מ
Gauze rolls 5cm

צמר גפן 10 גר'
10 gr Cotton

ג'ל אלו-וורה 
Aloevera gel

פלסטר נייר 
Micropore

אגד גאזה 7 ס"מ 
Gauze rolls 7cm

H פלסטר
Butterfly bandaids

תרסיס פלסטר 
Bandaid spray

אפליקטורים 
Cotton swabs

פרו-וורה אישי
Personal

pro-vera gel

ניתן לשדרג לערכת "בר 249" המתאימה 
ל- 1 עד 49 אנשים. הערכה מכילה את 

אותם פריטים בכמות גדולה יותר.

גודל: 20/34/15 ס״מ

פד סטרילי 5 ס"מ
5 cm Sterile pad 
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דקרערכות עזרה ראשונה

2007001-1מזוודה בר 80

2008256-1 מזוודה בר 800
2007003-1 מזוודה ליאת 800

מתאים מ-1 עד 10 אנשים
 For Use From 1 to 10 People

מתאים מ-1 עד 10 אנשים
 For use from 1 to 10 people

ערכת עזרה ראשונה בר 80
לרכב / בית / משרד

פטנט ייחודי לתליה על קיר ושליפה מהירה
 Transparent box with a bracket to apply

on wall or car

פטנט ייחודי לתליה על קיר
 Transparent box with a
bracket to apply on wall

ערכת עזרה ראשונה דגמי 800
ערכות משופרות לרכב / בית / משרד

First Aid Kit Bar 80
For Home / Vehicle / Office

First Aid Kit Model 800
Improve Kit For Home / Vehicle / Office

גודל: 22/30/11 ס"מ

גודל: 19/25/10 ס"מ

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

דקלין
Daclean

תחבושת לכוויות
 Burn dressing

פינצטה 
Tweezers

משולש בד
Triangular bandage

אפליקטורים 
Cotton swabs

פד אלכוהול 
Alcohol pads

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

פלסטר ספוגי
Foam bandaid

תרסיס פלסטר 
Bandaid spray

פלסטר מטר 
 Meter-long bandaid

פלסטר נייר 
Micropore

אגד גאזה 5 ס"מ
Gauze rolls 5cm

צמר גפן 10 גר'
10 gr Cotton

ג'ל אלו-וורה 
Aloevera gel

מספרי מלע"כ 
 Paramedic scissors

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

אקמול 
 Acamol

H פלסטר
Butterfly bandaids

ברנג'לה אישי 
Personal burn gel

פרו-וורה אישי 
Personal pro-

vera gel

כפפות חד"פ 
 Gloves

פד סטרילי 5 ס"מ
5 cm Sterile pad 

כוסית לשטיפת עיניים 
plastic eye cup

פלסטר אנטי בקטריאלי 
Anti-bacterial

Band aid
ג'ל אלכוהול
Alcohol gel

אצבעון כותנה 
 Finger dressing

פולידין משחה
Polydine ointment

מד חום 
Thermometer

אזולין לעיניים 
Eye drops

אגד נמתח 5 ס"מ
Gauze elastic

Rolls 5cm
תחבושת אלסטית
Elastic bandage

תוספות לערכת ליאת  800

פרו-וורה אישי 
Personal pro-vera gel

דקלין 
 Daclean

ברנג'לה אישי 
Personal burn gel

תוספות לערכת בר 800

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

פולידין תמיסה 
 Polydine solution

תחבושת לכוויות
 Burn dressing

פלסטר מטר 
 Meter-long bandaid

ברנג'לה
 Burn gel

מנשים מציל 
Resuscitation mask

ג'ל אלו-וורה 
Aloevera gel

פד אלכוהול 
Alcohol pads

פינצטה 
Tweezers

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

מספרי מלע"כ 
 Paramedic scissors

כפפות חד"פ 
 Gloves

אגד גאזה 5 ס"מ
Gauze rolls 5cm

צמר גפן 10 גר'
10 Gr cotton

אפליקטורים 
Cotton swabs

פלסטר נייר 
Micropore

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

פד סטרילי 5 ס"מ
5 cm Sterile pad 

H פלסטר
Butterfly bandaids

תרסיס פלסטר 
Bandaid spray

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

משולש בד
Triangular bandage

בסיס לערכות דגם 800 )בר 800 / ליאת 800(

אקמול 
Acamol

שקית קירור
Ice pack
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ערכות עזרה ראשונה דקר

ובהתאם לבקשת הלקוח יכולה להשתנות על פי מלאי  התכולה 

2001007-1 ארון בר 555 

2008254-1 מזוודה בר 30

מתאים מעל 50 אנשים 
For Use for Over 50 People

ארון עזרה ראשונה בר 555
למשרדים ומפעלים מעל 50 עובדים 

מתקן תליה פטנט

ערכת עזרה ראשונה בר 30
 ערכת עזרה ראשונה בסיסית עם מתקן תליה 

First Aid Cabinet Bar 555
For Businesses with Over 50 Employees

First Aid Kit Bar 30
Basic First Aid Kit with Hanging Device

מתאים מ-1 עד 19 אנשים
 For Use From 1 to 19 People

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

ברנג'לה
 Burn gel

דקלין 
 Daclean

פלסטר מטר 
 Meter-long bandaid

תחבושת לכוויות
 Burn dressing

פינצטה 
Tweezers

אלכוהול 70%
Alcohol 70%

מנשים מציל 
Resuscitation mask

צמר גפן
Cotton

פד סטרילי 5 ס"מ
5 Cm sterile pad 

בקבוק שטיפת עיניים
Eye wash

תחבושת ג'ל לכוויות 
Burns gel pad

ג'ל אלו-וורה 
Aloevera gel

אצבעון גומי
Latex thimble

אזולין לעיניים 
Eye drops

פד סטרילי 7.5 ס"מ
7.5 cm Sterile pad 

פרו-וורה אישי 
Personal pro-

vera gel
רשת חבישה

Retelast elastic net

פד אלכוהול 
Alcohol pads

אצבעון כותנה 
 Finger dressing

סד לקיבוע 
 Splint

כוסית לשטיפת עיניים 
plastic eye cup

תחבושת אלסטית
Elastic bandage

פרו-וורה 
Pro-vera gel

פולידין תמיסה 
 Polydine solution

כפפות חד"פ 
 Gloves

אגד גאזה 5 ס"מ
Gauze rolls 5cm

משולש בד
Triangular bandage

צמר גפן 10 גר'
10 Gr cotton

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

תרסיס פלסטר 
Bandaid spray

מספרי מלע"כ 
 Paramedic scissors

פלסטר נייר 
Micropore

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

אקמול 
Acamol

H פלסטר
Butterfly bandaids

ברנג'לה אישי 
Personal burn gel

ג'ל אלכוהול
Alcohol gel

אפליקטורים 
Cotton swabs

תחבושת אישית 
 personal wound

dressing

שפדלים
  Tongue depressor 

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

תחבושת לכוויות
 Burn dressing

דקלין 
 Daclean

אלכוהול 70%
Alcohol 70%

פלסטר נייר 2.5 ס"מ 
2.5 cm Micropore

פינצטה 
Tweezers

אגד גאזה 5 ס"מ
Gauze rolls 5cm

משולש בד
Triangular bandage

כפפות חד"פ 
 Gloves

תחבושת אלסטית
Elastic bandage

פרו-וורה 
Pro-vera gel

פלסטר מטר 
 Meter-long bandaid

צמר גפן 10 גר'
10 gr Cotton

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

פולידין תמיסה 
 Polydine solution

H פלסטר
Butterfly bandaids

אפליקטורים 
Cotton swabs

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

אקמול 
Acamol

גודל: 22/32/9 ס"מ

פד סטרילי 7.5 ס"מ
7.5 cm Sterile pad 

מספרי מלע"כ קטנים
 Small paramedic

scissors

נתיב אוויר
Airway

גודל: 60/60/30 ס"מ

גודל: 60/60/20 ס"מ
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דקרערכות עזרה ראשונה

מתאים מ-1 עד 5 אנשים
 For use from 1 to 5 people

ערכת עזרה ראשונה בר 50 "טיפולית"
אופטימלית לשדרוג והוספת פריטים לפי דרישה 

מגיע בתרמיל עם סגירת אבזם, רוכסן 
פנימי להגנה מרבית על הציוד, תאי 

חלוקה פנימיים, רשת אכסון ואפשרות 
לתליה

ערכת עזרה ראשונה לרכב בר 25
ערכה בסיסית אישית לרכב

תרמיל עזרה ראשונה לאוטובוס
לפי דרישת משרד התחבורה 

Special Care First Aid Kit Bar 50 “Tipulit”
Ideal for Improving and Adding Items as Needed

First Aid Kit for Vehicles Bar 25
Personal Basic Kit for Vehicles

First Aid Kit for Buses
According to the Requirements of the 
Ministry of Transport

גודל: 20/29/7 ס"מ

2002001DKR תרמיל בר 25

2002004DKR תרמיל עזרה ראשונה לאוטובוס 

פרו-וורה אישי 
Personal pro-

vera gel
צמר גפן 10 גר'
10 gr Cotton

H פלסטר
Butterfly bandaids

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

מספרי מלע"כ קטנים
 Small paramedic

scissors
פלסטר סטרילי

Sterile bandaids

פינצטה 
Tweezers

תחבושת לכוויות
 Burn dressing

סד לקיבוע 
 Splint

פד אלכוהול 
Alcohol pads

ברנג'לה אישי 
Personal burn gel

אגד גאזה 5 ס"מ
Gauze rolls 5cm

כפפות חד"פ 
 Gloves

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

פלסטר נייר 
Micropore

פד סטרילי 5 ס"מ
5 cm Sterile pad 

אפליקטורים 
Cotton swabs

משולש בד
Triangular bandage

מספרי מלע"כ קטנים
 Small paramedic

scissors

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

פד סטרילי 5 ס"מ
5 Cm sterile pad 

פד אלכוהול 
Alcohol pads

אגד גאזה 5 ס"מ
Gauze rolls 5cm

משולש בד
Triangular bandage

פלסטר נייר 
Micropore

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

גודל: 20/34/15 ס״מ

פלסטר מטר 
 Meter-long bandaid

דקלין
 Daclean

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

תרסיס פלסטר 
Bandaid spray

אקמול 
 Acamol

תוספות לשדרוג ל"טיפולית" בר 78

גודל: 22/30 ס"מ

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

מספרי מלע"כ מתכת
   Paramedic scissors 

תחבושת לכוויות
 Burn dressing

משולש בד
Triangular bandage

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing
פד סטרילי 7.5 ס"מ
7.5 Cm sterile pad 

תחבושת בינונית
 Medium wound

dressing

2002002DKR תרמיל "טיפולית" בר 50
2008023-1 תרמיל "טיפולית" בר 78
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ערכות עזרה ראשונה דקר

ובהתאם לבקשת הלקוח יכולה להשתנות על פי מלאי  התכולה 

גודל: 15/20/7 ס"מ

מתאים מ-1 עד 30 אנשים
 For Use From 1 to 30 People

תרמיל חובש מקצועי בסיסי בר 300 / 
משופר בר 360

לטיפול בכוויות - ערכה קטנה בתרמיל דגם 
בר 12 / ערכה גדולה במזוודה דגם בר 700

מתאימה למפעלים ומטבחים לטיפול בכוויות קלות 
או קשות

התרמיל המתקדם מסוגו בעולם, 
פיתוח של "דקר" נפרש ל-6.

24 תאים בגדלים שונים 

Burn Care Kit – Small Bag Bar 12 
/ Big Case Bar 700
For Factories and Kitchens, Can be Use to
Treat Severe Burns 

2006002-1 תרמיל בר 300
2006003-1 תרמיל בר 360

 2008005-1 מזוודת עזרה ראשונה לטיפול 
בכוויות דגם 700  

4002002-1 תרמיל ערכת כוויות בר 12 

פטנט ייחודי לתליה על קיר ושליפה מהירה
Transparent Box with a Bracket to Apply on Wall or Car

אזולין לעיניים 
Eye drops

סט החייאה
Resuscitation set

תחבושת ג'ל לכוויות 
Burns gel pad

סט עירוי
Iv set

ברנג'לה
 Burn gel

פרו-וורה 
Pro-vera gel

תרסיס פלסטר 
Bandaid spray

תוספות לערכה המשופרת בר 360

גודל: 19/25/10 ס"מ

Basic Professional Medical Assistant 
Pack Bar 300 / Deluxe Pack Bar 360

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

פרו-וורה אישי 
Personal

pro-vera gel

פד אלכוהול 
Alcohol pads

אלכוהול 70%
Alcohol 70%

מד חום 
Thermometer

דקלין 
 Daclean

תחבושת בינונית
 Medium wound

dressing

פולידין משחה
Polydine ointment

נתיב אוויר
Airway

רשת חבישה לאצבע
Finger net bandage

כפפות חד"פ 
 Gloves

פינצטה 
Tweezers

סד לקיבוע 
 Splint

מסיכת הנשמה אישית
Personal

resuscitation mask

כוסית לשטיפת עיניים 
Plastic eye cup

תחבושת אלסטית
Elastic bandage

תחבושת לכוויות
Burn dressing

משולש בד
Triangular bandage

צמר גפן 10 גר'
10 gr Cotton

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

פד סטרילי 7.5 ס"מ
7.5 cm Sterile pad 

ברנג'לה אישי 
Personal burn gel

מספרי מלע"כ 
 Paramedic scissors

פולידין תמיסה 
 Polydine solution

שפדלים
  Tongue depressor 

פלסטר נייר 2.5 ס"מ 
2.5 cm Micropore

ברנג'לה
 Burn gel

תחבושת ג'ל לכוויות
  Burns gel pad

פרו-וורה אישי 
Personal pro-

vera gel
מספרי מלע"כ מתכת

   Paramedic scissors 

תחבושת לכוויות
 Burn dressing

תחבושת ג'ל לכוויות 
Burns gel pad

דגם בר 12

ג'ל אלו-וורה 
Aloevera gel

פד גזה 10 ס"מ
10 cm Gauze pad 

אגד נמתח 7 ס"מ 
 Gauze elastic

rolls 7cm

פלסטר מטר 
 Meter-long bandaid

פד סטרילי 7.5 ס"מ
7.5 cm Sterile pad 

פרו-וורה 
Pro-vera gel

תוספות למזוודה דגם בר 700

פלסטר נייר 2.5 ס"מ 
2.5 cm Micropore

גודל: 41/37/15 ס"מ
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דקרערכות עזרה ראשונה

תרמיל גב לחובש תקן משרד החינוך 
עומד בתקן חוזר מנכ"ל משרד החינוך 

תרמיל מגיש תקן משרד החינוך 
עומד בתקן חוזר מנכ"ל משרד החינוך 

Basic Professional Medical Assistant 
Pack Ministry of Education Standard
According to the Ministry of Education 

Basic Professional Medical Assistant Pack 
Ministry of Education Standard
According to the Ministry of Education 

מתאים מ-1 עד 30 אנשים
 For use from 1 to 30 people

2003008-1 תרמיל גב לחובש תקן משרד החינוך 

2003021 תרמיל מגיש – תיק גב 
2003009-1 תרמיל מגיש –צד 

גודל: 20/34/15 ס״מ

גודל: 37/34/20 ס״מ

מספרי מלע"כ 
 Paramedic scissors

סד לקיבוע 
 Splint

כפפות חד"פ 
 Gloves

פרו-וורה אישי 
Personal pro-

vera gel

מפוח הנשמה
 Resuscitation mask

שמיכת מילוט 
Space blanket

מסכת סיליקון למפוח
Silicone

resuscitation mask

תחבושת בינונית
 Medium wound

dressing

פנס ראש
 Headlamp

אקמול 
 Acamol

דקלין 
 Daclean

מד חום 
Thermometer

ברנג'לה אישי 
Personal burn gel

אגד גאזה 5 ס"מ
Gauze rolls 5cm

משולש בד
Triangular bandage

סקשיין ידני
Manual pump

תחבושת אלסטית
Elastic bandage

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

צווארון קיבוע
Neck brace

קטטר שאיבה
Catheter

נתיב אוויר
Airway

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

מד לחץ ידני
 Manual Blood

Pressure

פד סטרילי 7.5 ס"מ
7.5 Cm sterile pad 

תחבושת ג'ל לכוויות 
Burns gel pad

שמיכת מילוט 
Space blanket

תחבושת בינונית
 Medium wound

dressing

תחבושת אלסטית
Elastic bandage

דקלין 
 Daclean

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

משולש בד
Triangular bandage

פלסטר נייר 
Micropore

פנס ראש
Headlamp

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

כפפות חד"פ 
 Gloves

נתיבי אוויר
Airways

פד סטרילי 7.5 ס"מ
7.5 cm Sterile pad 

אגד גאזה 5 ס"מ
Gauze rolls 5cm

תחבושת ג'ל לכוויות 
Burns gel pad

סד לקיבוע 
 Splint

מספרי מלע"כ מתכת
   Paramedic scissors 

מסיכת הנשמה אישית
 Personal

resuscitation mask

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

פלסטר נייר 2.5 ס"מ 
2.5 cm Micropore

סט עירוי
Iv set

גודל: 41/37/15 ס״מ

גודל: 36/26/13 ס״מ
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ערכות עזרה ראשונה דקר

ובהתאם לבקשת הלקוח יכולה להשתנות על פי מלאי  התכולה 

תרמיל בר 100
Bar 100 pack

תרמיל עזרה ראשונה למרחב מוגן תקני 
לפי תקן הג"א ודרישת פיקוד העורף 

ארון חרום תקני בסיסי / דגם בר 575
אידיאלי לטיפול והצלה לאחר רעידת אדמה 

ואסונות טבע מומלץ בכל עסק ומפעל 

Bag for Shelters and Apartment 
Protected Space 
According to the Requirements of the 
Home Front Command 

Emergency Cupboard Basic / Bar 575
An Ideal Supply Pack for Emergencies and 
Disasters Such as Earthquakes 

2002014-1 תרמיל למרחב מוגן 4 דירות עד 8 מ"ר
2002019 תרמיל למרחב מוגן 5-16 דירות 8-32 מ"ר
2002015-1 תרמיל למרחב מוגן 15-32 דירות 32-64 מ"ר

2001010-1 ארון חרום "בר 575"
2001008-1 ארון חרום בסיסי 

מתאים מ-1 עד 30 אנשים
 For use from 1 to 30 people

גודל: 20/34/15 ס״מ

פנס מוגן התפוצצות 
 Explosion proof

flashlight

משרוקית 
Whistle

מגאפון 
 Megaphone

ברדס מילוט 
 Head cover

מגפי גומי 
Rubber boots

PVC כפפות
PVC gloves

פטיש  
 Resuce hammer

שמיכת קוולאר 
 Kevlar fire blanket

לום פריצה 
 Wrecking bar

גרזן 
 Short handle axe

אלונקה מתקפלת ל-8 
 8-Way folding

stretcher

סרט סימון 
 Caution tape

סטיקלייט 
Light stick

תרמיל בר 300
 Bar 300 pcak

כפפות מגבת 
 Heat resistant gloves

שמיכת ג'ל למילוט 
 Fire gel blanket

תחבושת לכוויות
 Burn dressing

מנשים מציל 
Resuscitation mask

כפפות חד"פ 
 Gloves

מספרי מלע"כ קטנים
 Small paramedic

scissors

משולש בד
Triangular bandage

פד סטרילי 7.5 ס"מ
7.5 cm Sterile pad 

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

תחבושת בינונית
 Medium wound

dressing

מספרי מלע"כ מתכת
   Paramedic scissors 

תוספות לתרמיל מקלט החל מ-8  מ"ר

תוספות לארון חרום 
תקני בסיסי

תוספות לארון חרום בר 575

גודל: 135/60/40 ס״מ

גודל: 15/20/7 ס"מ

גודל: 37/38/20 ס"מ

חליפת כימיקלים  
 Chemical resistant

coveralls

סד לקיבוע 
 Splint

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

תרמיל מקלט עד 8 מ"ר

בסיס לארונות חרום
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דקרערכות עזרה ראשונה

תרמיל טראומה - תקן בריכות 
על פי תקנות הסדרת מקומות רחצה

תרמיל עזרה ראשונה לבריכות 
על פי תקנות הסדרת מקומות רחצה

Trauma Kit for Pools 
According to the Regulation of Bathing 
Places Law

First Aid Kit for Pools 
According to the Regulation of Bathing Places Law

2008132-1 תרמיל טראומה בריכות 

2008272 תרמיל עזרה ראשונה לבריכות 

תחבושת לכוויות
 Burn dressing

כפפות חד"פ 
 Gloves

משולש בד
Triangular bandage

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

מספרי מלע"כ 
 Paramedic scissors

תחבושת אישית 
 personal wound

dressing

צווארון קיבוע
Neck brace

תחבושת בינונית
 Medium wound

dressing

נתיבי אוויר
Airways

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

תחבושת לכוויות
 Burn dressing

מסיכת הנשמה אישית
 Personal

resuscitation mask

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

משולש בד
Triangular bandage

כפפות חד"פ 
 Gloves

פד סטרילי 7.5 ס"מ
7.5 cm Sterile pad 

עט
Pen

מספרי מלע"כ 
 Paramedic scissors

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

פד אלכוהול 
Alcohol pads

תחבושת בינונית
 Medium wound

dressing

סד לקיבוע 
 Splint

תחבושת אלסטית 
Elastic bandage

פלסטר נייר 2.5 ס"מ 
2.5 cm Micropore

פנקס
Notebook

פנס רופא
Paramedic flashlight

גודל: 41/37/15 ס״מ

גודל: 41/37/15 ס״מ
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ערכות עזרה ראשונה דקר

ובהתאם לבקשת הלקוח יכולה להשתנות על פי מלאי  התכולה 

ערכת חמצן ניידת לבריכות שחיה
ערכת חמצן ניידת בריכות 

ערכת החייאה עמדת מציל בבריכות 
שחיה מבוגר וילד 

על פי תקנות הסדרת מקומות רחצה

Mobile Oxygen Kit for Pools 
According to the Regulation of Bathing Places 
Law

Resuscitation Kit for Lifeguard Post - 
Adult and Child
According to the Regulation of Bathing Places 
Law

2001015 ערכת חמצן ניידת בריכות 

2008139-1 תרמיל החייאה מבוגר ילד בריכות 

ווסת
Oxygen regulator

ווסת
Oxygen regulator

סקשיין ידני 
Manual pump

צינור משקפיים
Oxygen tube

נתיבי אוויר
Airways

מפוח הנשמה לילד
 Resuscitation mask

child

מסכת העשרה בחמצן
 Oxygen mask

מסכת העשרה בחמצן
 Oxygen mask

קטטר שאיבה 
Catheter

מיכל חמצן
Oxygen unit

מיכל חמצן
Oxygen unit

מפוח הנשמה מבוגר
 Resuscitation mask

adult

גודל: 55/27/12 ס״מ

גודל: 54/42/17 ס״מ
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דקרערכות עזרה ראשונה

סט החייאה
Resuscitation set

ווסת
Oxygen regulator

ווסת
Oxygen regulator

תרמיל החייאה בר 2000 סקשן ידני 
לכל עסק מעל 50 עובדים/ בריכות שחיה / מועדונים/ 

אולמות אירועים/ מרפאות 

ערכת החייאה מקצועית משופרת בר 2200
לכל עסק מעל 50 עובדים/ בריכות שחיה / מועדונים/ 

אולמות אירועים/ מרפאות 

Professional Resuscitation Kit with 
Manual Suction Bar 2000
For Businesses with Over 50 Employees/ 
Pools/ Clubs/ Convention Halls/ Clinics

Professional Resuscitation Pack 
Bar 2200
For Businesses with Over 50 Employees/ 
Pools/ Clubs/ Convention Halls/ Clinics

2006009-1 תרמיל החייאה סקשן ידני בר 2000

2006006-1 ערכת החייאה דגם 2200

סקשיין ידני 
Manual pump

פד סטרילי 7.5 ס"מ
7.5 cm Sterile pad 

שמיכת מילוט 
Space blanket

מפוח הנשמה למבוגר
 Resuscitation mask

adult

מפוח הנשמה למבוגר
 Resuscitation mask

adult

קטטר שאיבה 
Catheter

נתיב אוויר
Airway

מסכת העשרה בחמצן
 Oxygen mask

מסכת העשרה בחמצן
 Oxygen mask

מסיכת הנשמה אישית
 Personal

resuscitation mask

משולש בד
Triangular bandage

כפפות חד"פ 
 Gloves

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

מיכל חמצן
Oxygen unit

מיכל חמצן
Oxygen unit

צווארון קיבוע 
Neck brace

סקשיין רגל
Foot pump

פלסטר בד 
Leukoplast

משולש בד
Triangular bandage

כפפות חד"פ 
 Gloves

תחבושת אישית 
 personal wound

dressing

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

אלכוהול 70%
Alcohol 70%

תחבושת אלסטית 
Elastic bandage

מספרי מלע"כ 
 Paramedic scissors

מפוח הנשמה לילד
 Resuscitation mask

child

סקשיין יד
Manual pump

סט החייאה
Resuscitation set

גודל: 60/23/17 ס״מ

גודל: 77/35/28 ס״מ
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ערכות עזרה ראשונה דקר

ובהתאם לבקשת הלקוח יכולה להשתנות על פי מלאי  התכולה 

מזוודת עזרה ראשונה דו מפלסית
מתאים לאספקה טכנית

מזוודת עזרה ראשונה שקופה בסיסית
מתאים לאספקה טכנית

Basic First Aid In a Split Level Carry Box
For Technical Supply - Diy Stores 

Basic First Aid Case 
For Technical Supply- Diy Stores 

2008271 מזוודת עזרה ראשונה דו מפלסית )אספקה טכנית( 

2008270 מזוודת עזרה ראשונה שקופה בסיסית )אספקה טכנית( 

מזוודת עזרה ראשונה שקופה נשלפת עם מתקן תליה לקיר 
 Basic first aid kit in a transparent box with a bracket to

apply on wall or car

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

פינצטה 
Tweezers

משולש בד
Triangular bandage

אגד נמתח 5 ס"מ 
 Gauze elastic rolls

5cm

ג'ל אלו-וורה 
Aloevera gel

פרו-וורה אישי 
Personal pro-

vera gel

אלכוהול 70%
  Alcohol 70%

תחבושת אלסטית 
Elastic bandage

פולידין תמיסה 
 Polydine solution

כפפות חד"פ 
 Gloves

מספרי מלע"כ מתכת
Paramedic scissors   

צמר גפן 10 גר'
10 gr Cotton

פד סטרילי 7.5 ס"מ
7.5 Cm sterile pad 

תרסיס פלסטר 
Bandaid spray

פד סטרילי 5 ס"מ
5 cm Sterile pad

ברנג'לה אישי 
Personal burn gel

אפליקטורים 
Cotton swabs

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

פלסטר בד 
Leukoplast

גודל: 32/35/15 ס״מ

גודל: 19/25/10 ס"מ

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

פינצטה 
Tweezers

אגד נמתח 7 ס"מ 
Gauze elastic rolls 

7cm

פד אלכוהול 
Alcohol pads

ג'ל אלו-וורה 
Aloevera gel

כפפות חד"פ 
 Gloves

אגד נמתח 5 ס"מ 
Gauze elastic rolls 

5cm

תחבושת אלסטית 
Elastic bandage

פולידין תמיסה 
 Polydine solution

אלכוהול 70%
Alcohol 70%

צמר גפן 10 גר'
10 gr Cotton

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

תרסיס פלסטר 
Bandaid spray

משולש בד
Triangular bandage

אפליקטורים 
Cotton swabs

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

פד סטרילי 7.5 ס"מ
7.5 cm Sterile pad 

אקמול 
 Acamol

מספרי מלע"כ מתכת
 Paramedic scissors   

פלסטר נייר 2.5 ס"מ 
2.5 Cm micropore
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דקרערכות עזרה ראשונה

מזוודת עזרה ראשונה קטנה בסיסית 
דגם בר 10

מתאים לאספקה טכנית

מזוודת עזרה ראשונה קטנה 
בסיסית דגם בר 20
מתאים לאספקה טכנית

Basic First Aid Small Case Bar 10
For Technical Supply

Basic First Aid Small Case 
Bar 20
For Technical Supply

2008252-1 מזוודת עזרה ראשונה שקופה בר 10 )אספקה טכנית( 

2008185 מזוודה בר 20

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

משולש בד
Triangular bandage

פרו-וורה אישי 
Personal pro-

vera gel
פד אלכוהול 
Alcohol pads

תחבושת אלסטית 
Elastic bandage

כפפות חד"פ 
 Gloves

פלסטר נייר 
Micropore

פד סטרילי 7.5 ס"מ
7.5 cm Sterile pad 

מספרי מלע"כ קטנים
 Small paramedic

scissors

ברנג'לה אישי 
Personal burn gel

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

אגד נמתח 5 ס"מ 
 Gauze elastic rolls

5 cm

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

תחבושת לכוויות
 Burn dressing

פלסטר מטר 
 Meter-long bandaid

מספרי מלע"כ קטנים
 Small paramedic

scissors

פד סטרילי 5 ס"מ
5 cm Sterile pad 

פד אלכוהול 
Alcohol pads

פינצטה 
Tweezers

תחבושת אלסטית 
Elastic bandage

כפפות חד"פ 
 Gloves

פולידין תמיסה 
 Polydine solution

אלכוהול 70%
Alcohol 70%

צמר גפן 10 גר'
10 gr Cotton

פלסטר נייר 
Micropore

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

משולש בד
Triangular bandage

H פלסטר
Butterfly bandaids

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

אפליקטורים 
Cotton swabs

אגד גאזה 5 ס"מ
Gauze rolls 5cm

גודל: 17/27/4 ס״מ

גודל: 26.5/16/9 ס״מ
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ערכות עזרה ראשונה דקר

ובהתאם לבקשת הלקוח יכולה להשתנות על פי מלאי  התכולה 

ערכת עזרה ראשונה בתרמיל נפרש פרו
שלושה גדלים של ערכות - במיוחד לרכבים ולטיולים 

תרמיל עזרה ראשונה דגם ספורט בסיסי
לחוגי ספורט / התעמלות / ריקוד

First Aid in a Spread Bag Pro
Three Sizes of Mobile Kits for Outdoor and 
Vehicles

First Aid Backpack Model 
Basic Sports
Sports Clubs / Gymnastics / Dance

2008030-1 תרמיל עזרה ראשונה "ספורט בסיסי" 

2008027-1  "מיני פרו" 
2008028-1  "פרו" 
2008029-1  "בי-פרו" 

מתאים מ-1 עד 10 אנשים
 For Use From 1 to 10 People

גודל: 20/34/15 ס״מ

פד סטרילי 7.5 ס"מ
5 cm Sterile pad 

מספרי מלע"כ 
 Paramedic scissors

פולידין תמיסה 
 Polydine solution

סד לקיבוע 
 Splint

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

אלכוהול 70%
Alcohol 70%

תחבושת אלסטית 
10 ס"מ

 Elastic bandage  
10 cm

פלסטר בד 1.25 ס"מ
Leukoplast 1.25 cm

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

פלסטר בד 
Leukoplast

תחבושת אלסטית 
Elastic bandage

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

נתיב אוויר
Airway

משולש בד
Triangular bandage

תרסיס פלסטר 
Bandaid spray תרסיס קירור

Cooling spray

אצבעון כותנה 
 Finger dressing

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

כוסית לשטיפת עיניים 
Plastic eye cup

פינצטה 
Tweezers

פד סטרילי 
 Sterile pad

פרו-וורה אישי 
Personal pro-

vera gel

פד אלכוהול 
Alcohol pads

תחבושת אלסטית 
Elastic bandage

סד לקיבוע 
 Splint

כפפות חד"פ 
 Gloves

אגד גאזה 5 ס"מ
  Gauze rolls 5 cm 

משולש בד
Triangular bandage

מספרי מלע"כ 
 Paramedic scissors

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

פלסטר נייר 
Micropore

ג'ל אלו-וורה 
Aloevera gel

H פלסטר
Butterfly bandaids

אפליקטורים 
Cotton swabs

שמיכת מילוט 
Space blanket

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

ברנג'לה אישי 
Personal burn gel

מנשים מציל 
Resuscitation mask

שפדלים
  Tongue depressor 

זכוכית מגדלת 
Magnifying glass

פרו + בי פרו

בי פרו

פנס רופא
Paramedic flashlight

מיני פרו

גודל: 19/11 ס״מ

גודל: 19/14 ס״מ

גודל: 30/14 ס״מ
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דקרערכות עזרה ראשונה

מזוודת עזרה ראשונה לקבוצות ספורט 
בסיסית דגם בר 350
אידיאלי לקבוצות ספורט 

תרמיל עזרה ראשונה לקבוצות ספורט 
מורחבת דגם בר 500

אידיאלי לקבוצות ספורט 

First Aid in a Split Level Carry Box Basic 
Model for Sports Teams Bar 350
Ideal for Sports Teams

First Aid Kit Model for Sports 
Teams Bar 500
Ideal for Sports Teams

2004001-1  דגם בר 350

2004002-1  דגם בר 500

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

מסיכת הנשמה אישית
 Personal

Resuscitation mask

סט החייאה
Resuscitation set

רשת חבישה לאצבע 
Finger net bandage

סד לקיבוע 
 Splint

מספרי מלע"כ 
 Paramedic scissors

וזלין 
Vaseline

תחבושת אלסטית 
10 ס"מ

 Elastic bandage  
10cm

תחבושת אלסטית 
Elastic bandage

משולש בד
Triangular bandage

פולידין משחה
Polydine ointment

פלסטר נייר 2.5 ס"מ 
2.5 cm Micropore

שקית קירור
Ice pack

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

תרסיס פלסטר 
Bandaid spray

כפפות חד"פ 
 Gloves

פד סטרילי 7.5 ס"מ
5 Cm sterile pad 

רשת חבישה
Retelast elastic net  

אפליקטורים 
Cotton swabs

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

פולידין תמיסה 
 Polydine solution

אלסטית נדבקת
 Elastic adhesive

bandages

טייפ לספורטאים  
Athletic bandage 

tape

גודל: 32/35/15 ס״מ

פלסטר נייר 
Micropore

תרסיס קירור 
  Ice spray

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

ברנג'לה 
Burn gel

דקלין 
 Daclean

פלסטר מטר 
 Meter-long bandaid

תחבושת לכוויות
 Burn dressing

פד סטרילי 5 ס"מ
5 cm Sterile pad 

פלסטר נייר 2.5 ס"מ 
2.5 cm Micropore

ג'ל אלו-וורה 
Aloevera gel

פינצטה 
Tweezers

 אזולין לעיניים
  Eye drops 

סד לקיבוע 
 Splint

פד אלכוהול 
Alcohol pads

אגד נמתח 7 ס"מ 
Gauze elastic rolls 

7cm

סט החייאה
Resuscitation set

תחבושת אלסטית 10 ס"מ
Elastic bandage 10cm  

תחבושת אלסטית 
Elastic bandage

משולש בד
Triangular bandage

כפפות חד"פ 
 Gloves

פולידין תמיסה 
 Polydine solution

אקמול 
 Acamol

אגד גאזה 5 ס"מ
Gauze rolls 5cm

פולידין משחה
Polydine ointment

צמר גפן 10 גר'
10 Gr cotton

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

תרסיס פלסטר 
Bandaid spray

מספרי מלע"כ 
 Paramedic scissors

פלסטר נייר 
Micropore

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

אלסטית נדבקת
 Elastic adhesive

bandages

H פלסטר
Butterfly bandaids

ברנג'לה אישי 
Personal burn gel

תרסיס קירור
Cooling spray

אפליקטורים 
Cotton swabs

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

שפדלים
  Tongue depressor 

פלסטר ספוגי
Foam bandaid

גודל: 41/37/15 ס״מ
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ערכות עזרה ראשונה דקר

ובהתאם לבקשת הלקוח יכולה להשתנות על פי מלאי  התכולה 

תרמיל עזרה ראשונה לחדרי כושר תקני
לפי תקן רישוי ופיקוח 

Standards First Aid Backpack for 
Gyms

2004005-1 תרמיל לחדרי כושר תקני

פלסטר סטרילי
Sterile bandaids

תחבושת אלסטית 
Elastic bandage

משולש בד
Triangular bandage

חוסם עורקים 
Silicone tourniquet

תרסיס פלסטר 
Bandaid spray

מספרי מלע"כ 
 Paramedic scissors

פלסטר נייר 
Micropore

אלסטית נדבקת
 Elastic adhesive

bandages

תחבושת אישית 
 Personal wound

dressing

מסיכת הנשמה אישית
 Personal

Resuscitation mask

סד לקיבוע 
 Splint

פולידין משחה
Polydine ointment

כפפות חד"פ 
 Gloves

פד סטרילי 7.5 ס"מ
5 cm Sterile pad 

פולידין תמיסה 
 Polydine solution

שקית קירור
Ice pack

אגד גאזה 7 ס"מ
Gauze rolls 7cm

פלסטר בד 
Leukoplast

טייפ לספורטאים  
Athletic bandage 

tape

תרסיס קירור 
  Ice spray

נתיב אוויר
Airway

משחת בן ג'יי 
 Bengay cream

פנס רופא
Paramedic flashlight

פרי-טייפ ספוג 
 Pre-tape

גודל: 41/37/15 ס״מ
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דקרערכות עזרה ראשונה


