Seznam náplně lékárničky:
Položka

Název - Popis

běžná rizika ve výrobních prostorách do 30 osob
Počet

Obchodní název

V3B

Použití

HVLP
1.

Oční kapky - desinfekce

Ophthalmo-Septonex 10ml

1x

podráždění, zánět oka

2.

Střevní absorbens

Carbo medicinalis 20 tablet

1x

absorbuje toxiny, chem. sloučeniny ... v trávicím ústrojí

3.

Dezinfekční přípravek

JODISOL spray 13 g

1x

dezinfekce kůže, popř. rány, hubí bakterie,plísně a viry

4.

Analgetikum

PARALEN 500 10 tablet

1x

působí proti bolesti a snižuje tělesnou teplotu

5.

Analgetikum

Ataralgin 10 tablet

1x

působí proti bolesti a snižuje tělesnou teplotu

6.

Antacidum

Rennie 24 tablet

1x

žaludeční potíže (překyselení žaludku, nadýmání, pálení žáhy)

7.

Dermatologikum

Calcium pantothenicum mast 30 g

1x

na drobné odřeniny a trhliny, snižuje dobu hojení

8.

Zdravotnický prostředek
9.

Prostředek na popáleniny

WATER-JEL 80 ml

1x

přímo na ránu, chladí, zmírnuje bolest, urychluje hojení

10.

Prostředek na zastavení krvácení

GELASPON STRIP 4 x 1 x 1 cm 5 kusů

1x

sterilní želatina na lokální zastavení krvácení

11.

Zdravotnický materiál
12.

Náplast dělená s polštářkem

Medistrip-F 72 x 19 mm omyvatelná 10 ks.

2x

drobná poranění kůže do vlhkého prostředí

13.

Náplast polštářková nedělená

Textilní náplast s polštářkem 8 cm x 1 m

2x

drobná poranění kůže

14.

Náplast cívková textilní

MEDIPLAST 1021 2,5 cm x 2 m

2x

fixace obinadel a krytí ran

15.

Náplast cívková netkaný textil

MEDIPOR 2221 2,5 cm x 10 m

1x

fixace obinadel a krytí na rány, přichycení různého materiálu

16.

Náplast cívková netkaný textil

MEDIPOR 2141 5 cm x 5 m

1x

přilepení roušky PVC při perforaci hrudníku (plic)

17.

Krytí tkané - sterilní kompres

Sterilux ES 7,5 x 7,5 cm 2 ks

3x

krytí na krvácející rány, ošetření znečistěných a infikovaných ran.

18.

Krytí tkané - sterilní kompres

Sterilux ES 10 x 10 cm 2 ks

3x

krytí na krvácející rány, ošetření znečistěných a infikovaných ran.

19.

Sterilní krytí - velmi savý kompres

Zetuvit sterilní 10 x 10 cm

2x

na silně secernující rány, nelepí se k ráně

20.

Sterilní krytí - velmi savý kompres

Zetuvit sterilní 10 x 20 cm

2x

na silně secernující rány, nelepí se k ráně

21.

Sterilní krytí - velmi savý kompres

Zetuvit sterilní 20 x 40 cm

2x

na silně secernující rány, nelepí se k ráně

22.

Obvaz sterilní s kompresí

Obvaz hotový č.2

3x

tlakový obvaz s jedním krytím na silně krvácející rány

23.

Obvaz sterilní s kompresí

Obvaz hotový č.3

3x

tlakový obvaz se dvěmi krytími na silně krvácející rány

24.

Sterilní obinadlo 6 x 5

Obinadlo hydrof. plet. sterilní 6 cm x 5 m

3x

vhodné k fixaci krytí rány

25.

Sterilní obinadlo 8 x 5

Obinadlo hydrof. plet. sterilní 8 cm x 5 m

3x

vhodné k fixaci krytí rány

26.

Nesterilní fixační obinadlo 6 x 4

Peha-crepp superelastické 6 cm x 4 m

3x

vhodné k fixačním obvazům na klouby a oblé části těla

27.

Nesterilní fixační obinadlo 8 x 4

Peha-crepp superelastické 8 cm x 4 m

3x

vhodné k fixačním obvazům na klouby a oblé části těla

28.

Vata skládaná

Obvazová vata skládaná 50 g

2x

savá vložka, pod dlahy, ....

29.

Tampón nesterilní

Buničitá vata - přířez nesterilní 5 x 3,5 cm

50x

s desinfekcí k čištění pokožky, savý polštářek pro malé zranění

30.

Izotermická fólie

Izotermická fólie zlato-stříb. 140 x 220 cm

2x

k přikrytí zraněného proti vychladnutí - udržuje tělesnou teplotu

31.

PVC rouška

PVC rouška - 35 x 25 cm nesterilní

2x

k neprodyšnému zakrytí perforace hrudníku ( pneumotorax )

32.

PVC sáček

PVC sáček 30 x 40 cm

2x

sáček na uložení a přepravu amputátu

33.

Zdravotnické pomůcky
34.

Rukavice obouručné

Rukavice vyšet. LATEX pudrované nest.

3 páry

ochrana poskytovatele první pomoci

35.

Šátek trojcípý

Trojcípý šátek pletený 125 x 85 x 85 cm

3x

fixace polohy končetin

36.

Resuscitační rouška

Resuscitační rouška s ventilem nesterilní

2x

pro dýchání z úst do úst

37.

Škrtidlo

Obinadlo škrtící pyžové 6 cm x 125 cm

1x

k zastavení tepenného krvácení na končetinách

38.

Nůžky

Nůžky vyosené se zaoblenými konci

1x

k dělení materiálu a stříhání oděvů

39.

Pinzeta

Pinzeta anatomická nerez 10 cm

1x

k odstranění cizích předmětů z rány, vytažení sterilního krytí

40.

Zavírací špendlík

Zavírací špendlík poniklovaný 35 mm

6x

k přichycení zdravotnického materiálu, oděvu a zprávy pro lékaře

41.
Pravidelně kontrolujte komponenty, zda nejsou znehodnoceny a zda nemají prošlou dobu použitelnosti. Používejte prostředky v souladu s návodem na použití.
Proškolte uživatele se zásadami poskytování první pomoci a s obsahem lékarničky .
Pro objednávání komponent uvádějte obchodní název a počet kusů. Objednávky: e-mail :

lekarnicky@dbs-prusinovice.cz

tel. :

573 386 262

