
NAZWA

ZDJĘCIE

OPIS

BANDAŻ RATOWNICZY

POLE WALKI
EWAKUACJA MEDYCZNA
SALA OPATRUNKOWA
SZPITAL POLOWY POZIOM I, II, III, IV

Bandaż ratowniczy izraelski  to innowacyjny opatrunek pierwszej pomocy. 
Został sprawdzony w cywilnych działaniach ratowniczych i na polu walki. 
Przeznaczony jest do szybkiego i skutecznego zaopatrywania krwotoków i ran, 
nawet w trudnodostępnych miejscach, takich jak: pacha, pachwina, szyja, głowa. 
Opatrunek powstał na potrzeby ratownictwa taktycznego. Umożliwia 
opatrywanie ran odniesionych przez ofiary konfliktów zbrojnych, zamachów 
terrorystycznych, katastrof masowych i klęsk żywiołowych. Bandaż izraelski został 
opatentowany na arenie międzynarodowej oraz zatwierdzony przez amerykański 
FDA (Departament ds. Leków i Żywności).

Dostępne modele:

WERSJA MILITARNA
FCP 01 bandaż ratowniczy o wymiarze 10 cm x 4,5m z podściółką 10 cm x 17 cm 
NSN: 6510-01-460-0849

FCP 02 bandaż ratowniczy o wymiarze 15 cm x 4,5m z podściółką 15 cm x 18 cm 
NSN: 6510-01-492-2275

FCP 05 bandaż ratowniczy o wymiarze 15 cm x 4,5m z dwoma podściółkami, w tym 
jedną ruchomą 15 cm x 18 cm 
NSN: 6510-01-515-7528

FCP 09 bandaż ratowniczy umożliwiający opatrzenie ran w obrębie jamy brzusznej 
z podściółką o wymiarach 30 cm x 30 cm
NSN: 6510015326656
 

Cechy charakterystyczne:

 innowacyjna konstrukcja
 możliwość opatrywania różno-

rodnych ran niezależnie od miejsca 
urazu

 właściwości absorpcyjne opatrunku
 wielofunkcyjność - może być 

używany jako: opatrunek osobisty 
jałowy, opaska uciskowa, opatrunek 
wspomagający, opatrunek osłania-
jący

 dostępny w wersji cywilnej (biały) 
lub wojskowej (zielony)

 pakowany próżniowo
 termin ważności: 8 lat.

Innowacyjna konstrukcja:

 elastyczny bandaż o rozmiarze 
zróżnicowanym w zależności od 
modelu opatrunku

 wyposażony w jedną lub dwie 
podściółki absorpcyjne w zależności 
od modelu

 wyposażony w specjalną klamrę 
uciskową na bandażu, ułatwiającą 
zakładanie opatrunku jedną ręką 
oraz pełniącą funkcję 
bezpośredniego ucisku na ranę po 
założeniu

 bandaż zakończony zapinką 
zabezpieczają przed odwinięciem

 brak możliwości przypadkowego 
rozwinięcia bandaża

WŁAŚCIWOŚCI

Klamra umożliwiająca 
zmianę kierunku 
bandażowania 
i wspomagająca ucisk

Zapinka mocująca

Podściółka
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