 .1נא מלאו את הכמות הרצויה להזמנתכם במקום המיועד
 .2נא מלאו את פרטיכם בטופס הזמנה זה לזירוז ההזמנה
 .3המחירים נקובים בשקלים חדשים ולא כוללים מע"מ
 .4הציוד יגיע עם שליח – דמי משלוח  29₪יחויבו בחשבונית

 62823סביעור משחה  10גרם  -לחיטוי כוויות ופצעים

643
625
624
630
626

פדי אלכוהול  200יח' באריזה
פולידין משחה  15גרם
וזלין בשפורפרת  40גרם
פולידין תמיסה  1ליטר
פולידין תמיסה  20מ"ל

שם המוסד___________________________________________ :
כתובת __________________________ :ישוב______________ :
טלפון , _________________________ :פקס________________ :

<< רק בממרם ניתן למצוא במקום  :1שירות * איכות * אמינות * מקצועיות * אחריות * מחיר >>

פלסטרים ודבקים לחבישה
 604טרנספור (פלסטר נילון)  5מטר 1.25 -ס"מ
 605טרנספור (פלסטר נילון)  5מטר 2.50 -ס"מ
 606טרנספור (פלסטר נילון)  5מטר 5.00 -ס"מ
 6011לוקופלסט (פלסטר בד)  5מטר 1.25 -ס"מ
 6022לוקופלסט (פלסטר בד)  5מטר 2.50 -ס"מ
 60111מיקרופור (פלסטר נייר)  5מטר 1.25 -ס"מ
 60222מיקרופור (פלסטר נייר)  5מטר 2.50 -ס"מ
 99579פלסטרים צורות  100יח' – עמיד במים
 714סטרי סטריפ דביק לחתכים ¼"  6 -יח'
 1111פלסטר מטר רץ  1 -מטר רוחב  6ס"מ
 786פלסטר חבישה לעין  10 -יח'
 600פלסטרים  100יח' באריזה עמיד במים
נוזלים ומשחות
 629-1אלכוהול  1 70%ליטר –רפואי B.P
 628אלכוהול  100 70%מ"ל
 637ג'ל אלוורה  100גרם בשפורפרת
 232.14תרסיס ברנשילד לכוויות  125מ"ל
 350ברנ-הלף ספריי ג'ל טיפול בכוויות  120מל
 41348בפנטן פלוס  +קרם  30גרם-כוויות
 7127ספריי כלורהקסדין  120מ"ל-סביעור

טופס הזמנה בפקס | פקס – 02-6731604 :טל02-6731602/3 :

חבישה
מק"ט שם הפריט
 695אגד לחבישה  10ס"מ  20 -יח' -נמתח
 610אגד לחבישה  5ס"מ  20 -יח' -נמתח
 609אגד לחבישה  7ס"מ  20 -יח' -נמתח
 222אצבעוני לטקס לחבישה –  10יח'
 622משולש לקיבוע בד  +סיכות בטחון
 613פד גזה לא סטרילי  100יח' באריזה
 762פד גזה סטרילי  10 * 10ס"מ  20 -יח'
 612פד גזה סטרילי  5 * 5ס"מ  20 -יח'
 611פד גזה סטרילי  7.5 * 7.5ס"מ  20 -יח'
 790פד גזה לפצע +דבק  15/10ס"מ  10 -יח'
 792פד גזה לפצע +דבק  5/7ס"מ –  10יח'
 791פד גזה לפצע +דבק  10/10ס"מ  10 -יח'
 621פד לכוויות ברנשילד /ברנפרי  10*10ס"מ
פד לכוויות ברנשילד /ברנפרי  20*20ס"מ
72
 623פד לכוויות פדיזון  10 * 10ס"מ
 635צמר גפן  10גרם רפואי
 634צמר גפן  100גרם רפואי
 636צימרונים-אפליקטור למריחת יוד 80יח'
 617רשת חבישה  25מטר גודל  - 0אצבעות
 616רשת חבישה  25מטר גודל  - 2/3יד/רגל
 615רשת חבישה  25מטר גודל  - 4/5ראש
 618תחבושת אישית תיקנית
 614תחבושת אלסטית  8ס"מ-איכות גבוהה
 619תחבושת בינונית תיקנית

כמות

תיקי עזרה ראשונה
מק"ט שם הפריט
 746ארגז עזרה ראשונה דגם + 120תכולה
 656ארון עזרה ראשונה מהודר  +מנעול  +תכולה
 657מזוודה גדולה דגם  220כולל תכולה
 747תיק צד עזרה ראשונה דגם  + 390תכולה
 766תיק ע"ר למקלט פיקוד העורף /הג"א
תיק עזרה ראשונה לרכב +תכולה
52
 683תרמיל גב ריק  -תקן מגיש משרד החינוך
 6544תרמיל חובש -תקן משרד החינוך עדכני!
 4967ערכת כוויות לטיפול והרגעה מיידי
 6555תרמיל מע"ר-תקן משרד החינוך עדכני!
שונות

כמות

 650חוסם עורקים סיליקון  2מטר
 641כפפות לטקס  100יח' -מידה S/M//L/XL
 649לימונית לטיפול בבחילה  3יח' באריזה
 644מדחום דיגיטאלי עמיד במים +צפצוף
 N1כפפות ניטריל  100יח' מידה S/M//L/XL
 638מנתב אויר ( )A.Wגודל  1/2/3/4/5ליח'
 640מסכת החייאה סיליקון בקופסא קשיחה
 639מסכת מנשם מציל חד פעמי
 652מספרי מלע"כ לחבישה -גדולות
 651מספריים לחבישה מתכת -גדול
סד לקיבוע פלסטי לשבר  /נקע
17
 667אזולין טיפות עיניים
 632ספרי קירור למכה יבשה  150מ"ל
 633ספרי קירור למכה יבשה  400מ"ל
 705פינצטה כירורגית/אנטומית נירוסטה
 653פינצטה פלסטיק להוצאת גוף זר
 2019ספריי פלסטר לעצירת דימום  +חיטוי
 642שפדלים עץ  100יחידות באריזה
 5121שקית חימום חד פעמי –הפעלה בלחיצה
שקית קור/חום ג'ל כחול רב פעמי
18
 646שקית קירור חד פעמי להפעלה בלחיצה
שונות +ריהוט רפואי +הדרכות עזרה ראשונה+דפיברילטור
 658אלונקה מתקפלת ל + 4 -תיק נשיאה
 319גליל נייר  55/100למיטת בדיקה –  3גלילים
 689ג'ריקן  4ליטר  +מנשא גב
 666פנס ראש/מצח  +סוללות מקצועי
 4427ג'ל אלכוהול לחיטוי  500מ"ל  +משאבה
 6333מד לחץ דם ידני  +סטטוסקופ בנרתיק
 *1הדרכות עזרה ראשונה –  4/8/22/44שעות
*2
דפיברילטור  - LIFE LINEארה"ב
 680צווארון מתכוונן לקיבוע  4גדלים-מקצועי
 5200ערכת החייאה ניידת משולבת חמצן
 2566מפוח הנשמה אמבו  +מסכות גודל 5,4,2
 1509סקשן ידני +קטטרים
** 2שמיכה היפוטרמית  204*120ס"מ
 15504מגפון  25וואט +סירנה+מיקרופון נשלף
הערות  /ציוד נוסף:

אספקה מהירה

________________________________________________________
________________________________________________________
שם המזמין ___________________________ :תאריך_____________ :

