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 במרפאהציוד  –בריכות שחיה                           
 כמות  שם הפריט

  כלליציוד 

 יח' 1 ארון אחסון

 יח' 2 כסא

 יח' 1 יפוליםשולחן ט\עגלה

 יח' 1 ערכת חמצן ניידת

 יח' 1 ערכת הנשמה למבוגר

 יח' 1 ערכת הנשמה לתינוק

 יח' 1 ערכת תרמיל חובש

 יח' 1 כיור עם מים זורמים

 יח' 2 שמיכה

      
  הנשמה למבוגרערכת 

 יח' 1 תרמיל נשיאה

ושקית  5מפוח הנשמה סיליקון למבוגר הכולל מסיכה מספר 

 העשרה

 יח' 1

 יח' 1 למפוח 2מסכת הנשמה מספר 

 יח' 3 1מנתב אוויר מספר 

 יח' 3 2מנתב אוויר מספר 

 יח' 1 3מנתב אוויר מספר 

 יח' 2 4מנתב אוויר מספר 

 יח' 4 8קטטר שאיבה מספר 

 יח' 4  18קטטר שאיבה מספר 

  

  ערכת הנשמה לתינוק

 יח' 1 תרמיל נשיאה

 יח' 1 ושקית העשרה 0מספר  מפוח הנשמה לתינוק הכולל מסיכה

 יח' 3 צינור מאריך להעשרת חמצן

 יח' 3 00מנתב אוויר מספר 

 יח' 2 0מנתב אוויר מספר 

 יח' 4 18קטטר שאיבה מספר 

 יח' 1 מד לחץ דם + שרוול לילדים

 יח' 1 לילדים 100%מסכת חמצן 

M   E   D   I   K   A  

 מדיקה שיווק ציוד עזרה ראשונה



   ערכת חמצן ניידת

 יח' 1 וסת פין אינדקס למיכל חמצן

 יח' 1 ליטר 3ן אלומיניום מיכל חמצ

 יח' 1 למבוגר 100%מסכת חמצן 

 יח' 1 לילד 100%מסכת חמצן 

 יח' 1 צינור לחמצן, משקפיים

  

  עירויערכת 

 יח' 1 " 1אספלנית נייר 

 יח' 1 חוסם ורידים

 יח' 1  מערכת לעירוי נוזלים

 יח' 3 סטרילי 5*5פד גזה 

 יח' 2 פד לחיטוי עור

 יח' 18G  2מספר צינור ונפלון 

 יח' 22G  2צינור ונפלון מספר 

 יח' 1 ליטר SALINE  1תמיסת 

  

  ערכת תרמיל להגשת עזרה ראשונה

 יח' 1 סד לקיבוע יד מפלסטיק

 יח' 1 מספריים מלע"כ

 יח' 2 מ"מ 200חוסם עורקים 

 יח' 10 "3אגד 

 יח' 50 אגד מדבק

 יח' 1 " 1אספלנית נייר 

 יח' 20 רילי" סט3"*3פד גזה 

 יח' 20 פד לחיטוי עור

 יח' 8 תחבושת שדה אישית

 יח' 2 תחבושת שדה בינונית

 יח' 2 תחבושת לכוויות

 יח' 10 משולש בד + סיכות בטחון

 יח' 1 תרמיל חובש ריק

 יח' 1 פנס כיס

 יח' 1 עט

 יח' 4 כפפה כירוגית לא סטרילית

 יח' 1 מסיכת כיס

 יח' 2 ס"מ 8תחבושת אלסטית 

 יח' מכל גודל 1 מנתב אוויר

  

  ציוד החייאה וחמצן

 יח' 2 מסיכת כיס להנשמה

 יח' 2 00מנתב אוויר מספר 



 יח' 2 0מנתב אוויר מספר 

 יח' 2 1מנתב אוויר מספר 

 יח' 2 2מנתב אוויר מספר 

 יח' 2 3מנתב אוויר מספר 

 יח' 2 4מנתב אוויר מספר 

 יח' 4 למבוגר  100%מסיכת חמצן 

 יח' 4 לילדים 100%מסיכת חמצן 

 יח' 1 מטר 25*  2רשת חבישה מספר 

 יח' 1 מטר  25*  4רשת חבישה מספר 

 יח' 1 מטר 25*  6רשת חבישה מספר 

 יח' 1 מפוח הנשמה סיליקון למבוגר

 יח' 1 מפוח הנשמה סיליקון לילד

 יח' 1 ליטר 3מיכל חמצן אלומיניום 

 יח' 1 וסת פין אינדקס

 יח' 1 מכשיר שאיבה –סקשן 

 יח' 4 18קטטר לסקשן מספר 

 יח' 4 8קטטר לסקשן מספר 

  

  ציוד חבישה

 יח' 100 אגד מדבק

 יח' 50 "3אגד 

 יח' 30 "4אגד 

 יח' 3 "2אספלנית נייר 

 יח' 15 משולש בד + סיכות בטחון

 יח' 6 סד לקיבוע יד מפלסטיק

 יח' 100 "3"*3פד גזה סטרילי 

 יח' 10 ושת שדה אישיתתחב

 יח' 2 תחבושת לכוויות

 יח' 30 "2אגד 

 יח' 50 " 3אגד 

 יח' 30 "4אגד 

  

  שונות

 יח' 1 אלונקה מתקפלת

 יח' 1 לוח גב

 יח' 3 צועות ללוח גבר

 יח' 2 צווארון לקיבוע מתכוונן

 יח' 2 חוסם עורקים

 יח' 1 חוסם ורידים

 יח' 1 כר מכוסה בציפית

 יח' 2 מד חום



 יח' 2 צנצנת למד חום

 יח' 1 מד לחץ דם עם שעון

 יח' 1 סטטוסקופ

 יח' 100 קיסמי עץ

 יח'100 שפדל עץ

 יח' 2 שקית קירור

 יח' 1 אגן מוגלה פלסטיק

 יח' 1 סיר מיטה פלסטיק

 יח' 1 בקבוק שתן פלסטיק

 יח' 1 מספריים לחומר עם כפתור

 יח' 1 פינצטה לגוף זר

 יח' 1 יתפינצטה כירוג

 יח' 1 יומן אירועים

 יח' 1 יחידות 100 –כפפות חד פעמיות 

 יח' 1 קערה ומעמד לקערה

 יח' 1 יחידות 100 –כוסות חד פעמיות 

 יח' 1 גליל מגבות נייר

  

  חיטוי ותרופות

 יח' 2 גרם 40וזלין משחה 

 יח' 2 גרם 50פולידין משחה 

 יח' 1 ליטר 1פולידין נוזלי 

 יח' 1 לי רפואיסבון נוז

 יח' 4 סביעור

 יח' 1 ליטר 1 70%אלכוהול 

 יח' 1 סבון לרחיצת ידיים

 יח' 2 מ"ל 118הידורג'ל לכוויות 

 יח' 5 ס"מ 8תחבושת אלסטית 

  

 


