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Zaprojektowany i skonfigurowany przy współpracy z praktykami, posiadającymi doświadczenie z 
zakresu medycyny taktycznej pola walki. Pakiet przeznaczony jest do udzielenia pierwszej 
pomocy przez niewykwalifikowanego pod kątem medycznym żołnierza, szczególnie w zakresie 
urazów pola walki i postępowania przedszpitalnego, w ramach „samopomocy” lub „pomocy 
koleżeńskiej” SABA (ang. self aid / buddy aid), według procedur ratownictwa w warunkach 
taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC (ang. Tactical Combat Casualty Care 
Guidelines) i przy użyciu wyposażenia rekomendowanego przez Komitet TCCC (CoTCCC – U.S. 
Department of Defense Committee on TCCC).

Zestaw IPMed według wytycznych Zarządu Wojskowej służby Zdrowia z 24 kwietnia 2019 

Opakowanie IPMed wykonane z cordury 770D, zamykane zamkiem spiralnym obustronnie 
przykrytym plisą dodatkowo zabezpieczającą go przed działaniem czynników atmosferycznych 
w postaci piachu, kurzu czy deszczu. Wewnątrz opakowania znajdują się przegrody na opatrunki, 
nożyczki i inny sprzęt pierwszej pomocy. Opakowanie jest zaprojektowane z myślą 
o pomieszczeniu wyjmowanego wkładu „T”, stanowiącego integralną część zestawu. Kompletny 
zestaw zawiera również  dodatkową niezależną kieszeń na indywidualny zestaw autostrzykawek.

Panel główny uwzględnia miejsce na sprzęt pierwszej pomocy zgodnie z przewidywanym 
składem IPMed. Konstrukcja kieszeni pozwala na podczepienie ruchomego wkładu „T” 
i przechowywanie go wewnątrz wraz z wyposażeniem.

Panel „T” stanowi uzupełnienie kieszeni głównej. Przeznaczony jest do czynności  wymagających 
wyciągnięcia sprzętu na odległość, umożliwiając łatwiejsze operowanie zestawem. Panel 
wyposażony jest w retraktor, który łączy panel „T” z kieszenią główną i zapobiega jego 
przypadkowemu zagubieniu.

Zasobnik IZAS-05 na zestaw autostrzykawek.

Panel MOLLE/PALS pozwalający na przytroczenie zestawu IPMed do pasa, kamizelki taktycznej 
lub plecaka.

Około 15 procent żołnierzy ginie na polu walki z 
powodu obrażeń, które można zaopatrzyć 
bardzo prostymi metodami. Czynności ratujące 
życie mogą być wykonane bezpośrednio 
podczas działań bojowych o ile służby 
w o j s k o w e  p o s i a d a j ą  o d p o w i e d n i e  
przeszkolenie i wyposażenie.

Zestaw IPMed to optymalna konfiguracja 
sprzętowa jaką żołnierz powinien posiadać 
przy sobie na polu walki. Skład zestawu 
pozwala na wykonanie takich czynności jak: 
udrożnienie dróg oddechowych, opatrywanie 
ran i  tamowanie  s i lnych krwotoków 
powstałych w wyniku postrzału, zmiażdżenia 
amputacji lub innych urazów.
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1. Opatrunek indywidualny, izraelski
n forma opatrunku: podkład chłonny (opcja: dwa podkłady chłonne, w tym jeden ruchomy) 

umieszczony na elastycznym bandażu koloru zielonego
n wyposażony w specjalna klamrę blokującą, umożliwiającą założenie opatrunku jedną ręka przez 

rannego żołnierza
n opatentowana klamra daje możliwość zmianę kąta zakładania opatrunku. dzięki czemu może być 

on odpowiednio umiejscowiony na różnego rodzaju powierzchniach ran
n podwójne opakowanie wodoodporne, próżniowe
n termin ważności: 8 lat
n NSN 6510-01-492-2275

2. Staza taktyczna CAT siódmej generacji
n umożliwia tamowanie krwotoków w sytuacji zranienia kończyn z masywnym krwawieniem 

tętniczym lub żylnym
n możliwość założenia i zaciśnięcia opaski za pomocą lewej lub prawej ręki na każdą z kończyn
n system zamknięcia zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem w wyniku  zahaczenia 

opaską o elementy otoczenia
n miękka wyściółka zapobiegająca otarciom, odparzeniom skóry
n możliwość szybkiej regulacji długości
n NSN 6515-01-521-7976

3. Opatrunek hemostatyczny CHITOGAUZE XR Pro
n do tamowania zagrażających życiu krwotoków, w szczególności z ran głębokich o najlepszych 

właściwościach bakteriobójczych
n forma opatrunku: gaza o szerokości 10cm i długości 3,7m.
n nie powoduje reakcji egzotermicznej, nie jest wchłaniany przez organizm
n nie przykleja się do rany
n opakowanie wodoodporne
n termin ważności: 5 lat
n NSN 6510-01-591-7740

4. Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej RCS
n wyposażony w 4 otwory (wentyle), pokryte cienkim wytrzymałym materiałem, które umożliwiają 

odprowadzanie krwi lub/i powietrza wydobywającego się z jamy opłucnowej niezależnie czy jest 
to pozycja siedząca przytomnych czy też leżąca u nieprzytomnych pacjentów.

n posiada dodatkowo duży centralny otwór w materiale bazowym, pokryty cienkim wytrzymałym 
materiałem, dzięki czemu można przykleić opatrunek szybko i dokładnie w miejscu otwartej rany.

n opatrunek bardzo dobrze przylega do skóry dzięki zastosowaniu specjalnego kleju i hydrożelu, 
dzięki czemu, w razie potrzeby można kilkakrotnie zmienić lokalizację opatrunku.

n termin ważności: 4 lata
n NSN: 6510-99-490-5137

5. Gaza wypełniająca
n zrolowana lub złożona w formie „Z”
n jałowa, pakowana próżniowo

6. Rurka nosowo-gardłowa
n rozmiar 7,5mm (Fr30)
n sterylna
n z lubrykantem

7. Przylepiec bez opatrunku
n na jedwabiu z hipoalergicznym klejem
n wymiary 2,5cm x 5m

8. Nożyczki ratownicze
n do cięcia opatrunków, ubrań, pasów bezpieczeństwa, skóry oraz cienkich metalowych 

przedmiotów
n czarne

9. Rękawice ratownicze
n nitrylowe
n przeznaczone do pracy w środowisku wysokiego ryzyka chemicznego i biologicznego

10. Marker permanentny
n możliwość pisania po każdej powierzchni, w tym na tkaninie i na skórze
n niezmywalny, odporny na działanie wody
n czarny kolor tuszu

Opatrunek hemostatyczny CHITOGAUZE

Opaska zaciskowa  C A T

Opatrunek wentylowy RCS
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Opatrunek osobisty zielony typ izraelski


