Bieżące potrzeby do druku

MEDYCZNE
Leki:

















Acard 150mg 10zł
Paracetamol tabletki, dla dzieci syrop,
czopki
Ibuprofen tabletki, dla dzieci syrop,
czopki
Tabletki/spray na ból gardła
Tribiotic (maść z antybiotykami) saszetki
za 2-3zlote
Clotrimazolum (maść p/grzybicza) 8zl
Linomag (maść dla dzieci) 10zl
Sudocrem (maść dla dzieci) 18zl
Octenisept (środek do dezynfekcji ran)
(trochę droższe niż ww, ok 30zl/butelka,
korzystniej kupić większe)
Leki uspokajające bez recepty
No-Spa 10zl
Loperamid (przeciwbiegunkowy)
(stoperan, laremid itd) 8-10zl
Syropy przeciwkaszlowe
Plastry rozgrzewające 3-5zl/szt
Żele przeciwbólowe np. Voltaren,
ibuprom żel
Leki p/alergiczne np. Alertec




leki przeciwhistaminowe
hemostatyki (kwas traneksamowy w
dowolnej postaci)
 nifuroksazyd
 węgiel aktywny
 roztwór soli, roztwór Ringera
 leki przeciwnadciśnieniowe
 lizaki na gardło
 Jod, roztwór nadtlenku
Zestawy medyczne:
 cewniki
 gąbki hemostatyczne
 cewniki dożylne w rozmiarach 18 i 22
 plastry, plastry bakteriobójcze
 Torebki Ambu
 aplikatory bandaży
 sterylne rękawiczki (rozmiary M, L)
 strzykawki, igły (tnące, kłujące)
 igły dekompresyjne
 systemy infuzyjne
 komplety chirurgiczne, nici medyczne
 gazy, bandaże
 Nożyczki atraumatyczne
 Indywidualny pakiet opatrunkowy
 Opatrunek dla tamponady na rany NAR
 Opatrunek okluzyjny Halo Chest Seal
 pasta tejmurowa

APTECZKI
 Apteczka Alpha Medic Pouch
Standardowa apteczka:
 bandaż elastyczny - 2 szt
 bandaż z gazy sterylny 5*10 cm - 6 sztuk
 bandaż z gazy sterylny 7*14 cm - 4 sztuki
 bandaż z gazy sterylny 5*5 cm - 4 sztuki
 bandaż z gazy niesterylny 7*14 cm - 4
sztuki
 sterylny zestaw opatrunkowy (poduszka)
- 3 szt
 serwetka do obróbki chlorheksydyny
(10*18 cm) 9 sztuk
 serwetka do obróbki przez furagin
(10*18sm) po 9 sztuk

** apteczka taktyczna (amerykański
odpowiednik) - paramedik TM
 Opaski medyczne CAT
 indywidualny pakiet opatrunkowy
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Bandaż izraelski 4”
drogi oddechowe nosogardzieli ze
specjalnym lubrykantem
dwie pary taktycznych rękawic
nitrylowych
Opaski medyczne Esmarcha
wentylowany opatrunek okluzyjny
Beacon Chest Seal Vented
Gaza bojowa QuikClot Z-Fol
Walizka
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saletka do obróbki z kwasem borowym
(10*18sm) 4 sztuki
serwetka do obróbki z lidokainą (10*18cm) 8szt
notatnik, długopis, nożyczki, pęseta - 1
szt.
Szpilki angielskie - 6szt
urządzenie do sztucznego oddychania
raz. -4 szt.
rękawiczki medyczne - 4 szt.
Koc termiczny (160*210 cm) - 4 szt.
podręcznik pierwszej pomocy, zalecenia
dotyczące korzystania z apteczek (w
języku rosyjskim lub dołączone
skserowane)

Dodatkowo:

ŚRODKI NIEMEDYCZNE
Sprzęt










Materace
Oczyszczacze wody
Powerbanki
Latarki (z trybem światła czerwonego),
czołówki
Lornetki
Krótkofalówki
Plecaki, śpiwory, maty (karimaty)
Jednorazowe zestawy stołowe
Baterie (duże ilości) AAA, AA

Odzież, kompletacja
 Bielizna termiczna, termobielizna
 Skarpetki (rozmiar 41-45)
 Ciepłe rękawiczki
 Ciepłe czapki
 Bielizna (ciepłe figi)
 Koszulki (M-XXL)
 Kapcie gumowe (rozmiar 42-45)
 Poduszki
Środki higieniczne
Proszki do prania, płyny do naczyń, szampony,
mydło, pasty do zębów

Aktualizacja: 04.03.2022
www.nowannadzieja.pl
ukraina@nowannadzieja.pl
tel.: +48914040836
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