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SZPITAL POLOWY POZIOM I, II, III, IV

Zaprojektowany i skonfigurowany przy wspó³pracy z praktykami, posiadaj¹cymi doœwiadczenie 
z zakresu medycyny taktycznej pola walki. Konstrukcja opakowania jest dopasowana do 
umundurowania ¿o³nierzy oraz uwzglêdnia specyfikê dzia³añ na polu walki. Wyposa¿enie 
zestawu to optymalna konfiguracja  sprzêtowa, jak¹ ¿o³nierz powinien posiadaæ przy sobie. 
Zaproponowany sprzêt to sprawdzone rozwi¹zania, najnowsze standardy wykorzystywane 
obecnie przez wojska NATO, uczestnicz¹ce w misjach pokojowych. 

Opakowanie na indywidualny pakiet medyczny wykonane z cordury 770D, zamykane zamkiem 
spiralnym YKK obustronnie przykrytym plis¹ dodatkowo zabezpieczaj¹c¹ go przed dzia³aniem 
czynników atmosferycznych w postaci piachu, kurzu czy deszczu. Wewn¹trz opakowania znajduj¹ 
siê przegrody na opatrunki, no¿yczki i inny sprzêt pierwszej pomocy. Opakowanie jest 
zaprojektowane z myœl¹ o pomieszczeniu wyjmowanego wk³adu „T”, stanowi¹cego integraln¹ 
czêœæ zestawu. Kompletny zestaw zawiera równie¿ dodatkow¹ niezale¿n¹ kieszeñ na 
indywidualny zestaw autostrzykawek 
- 05 oraz panel udowy.

Panel g³ówny uwzglêdnia miejsce na sprzêt pierwszej pomocy zgodnie z przewidywanym 
sk³adem IPMed. Konstrukcja kieszeni pozwala na podczepienie ruchomego wk³adu „T” 
i przechowywanie go wewn¹trz wraz z wyposa¿eniem.

Panel „T”  stanowi uzupe³nienie kieszeni g³ównej. Przeznaczony jest do akcji, wymagaj¹cych 
wyci¹gniêcia sprzêtu na odleg³oœæ, umo¿liwiaj¹c ³atwiejsze operowanie zestawem. Wyposa¿ony 
jest w patkê z taœmy, która ³¹czy panel „T” z kieszeni¹ g³ówn¹, takie rozwi¹zanie ma zapobiec 
przypadkowemu zagubieniu panelu „T” z niewykorzystanym sprzêtem.

Panel udowy  przeznaczony do zamocowania panelu g³ównego z panelem „T” (opcja) na udzie. 
Od wewn¹trz wykoñczony materia³em AIRNET, który u³atwia cyrkulacje powietrza i zapobiega 
odparzeniom. Panel udowy jest usztywniony, co zwiêksza komfort u¿ytkowania. Istnieje 
mo¿liwoœæ jego regulacji w pionie, wypiêcie poprzez klamrê trzypunktow¹ oraz podpiêcie do pasa 
noœnego lub bezpoœrednio do kamizelki modu³owej. Mocowanie do uda dwoma taœmami 
gumowymi z klamrami.

Niezale¿ny panel na IZAS - 05 indywidualny zestaw autostrzykawek.

Oko³o 15 procent ¿o³nierzy ginie na polu walki 
z powodu obra¿eñ, które mo¿na zaopatrzyæ 
bardzo prostymi metodami. Czynnoœci ratuj¹ce 
¿ycie  mog¹ byæ wykonane bezpoœrednio 
podczas dzia³añ bojowych o ile s³u¿by 
w o j s k o w e  p o s i a d a j ¹  o d p o w i e d n i e  
przeszkolenie i wyposa¿enie. 

Zestaw IPMed to optymalna konfiguracja 
sprzêtowa jak¹ ¿o³nierz powinien posiadaæ 
przy sobie na polu walki. Sk³ad zestawu 
pozwala na wykonanie takich czynnoœci jak: 
udro¿nienie dróg oddechowych, opatrywanie 
ran i tamowanie  silnych krwotoków 
powsta³ych w wyniku postrza³u, zmia¿d¿enia, 
amputacji lub innych urazów.
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Sk³ad zestawu:
1. Rurka nosowo - gard³owa dla doros³ych - 1 szt.

sterylna

2. Opatrunek hemostatyczny CHITOGAUZE - 1 szt.
do tamowania zagra¿aj¹cych ¿yciu krwotoków, w szczególnoœci z ran

      g³êbokich o najlepszych w³aœciwoœciach bakteriobójczych
forma opatrunku: gaza o szerokoœci 10 cm i d³ugoœci 3,7 m.
CHITOGAUZE nie powoduje reakcji egzotermicznej, nie jest wch³aniany

      przez organizm, nie przykleja siê do rany,
opakowanie wodoodporne 

NSN 6510-01-591-7740

3. Opatrunek indywidualny, izraelski - 1 szt.
forma opatrunku: podk³ad ch³onny (opcja: dwa podk³ady ch³onne, w tym jeden

      ruchomy) umieszczony na elastycznym banda¿u koloru zielonego 
wyposa¿ony w specjalna klamrê blokuj¹c¹, umo¿liwiaj¹c¹ za³o¿enie opatrunku

       jedn¹ rêka przez rannego ¿o³nierza
opatentowana klamra daje mo¿liwoœæ zmianê konta zak³adania opatrunku

      dziêki czemu mo¿e byæ on odpowiednio umiejscowiony na ró¿nego rodzaju
      powierzchniach ran

podwójne opakowanie wodoodporne, pró¿niowe 
NSN 6510-01-492-2275

4. Gaza wype³niaj¹ca zrolowana, ja³owa, 100% bawe³ny, pakowana pró¿niowo -1szt.

5. Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej RCS - 1 szt.
wyposa¿ony w  4  otwory (wentyle), pokryte cienkim wytrzyma³ym materia³em,
które umo¿liwiaj¹ odprowadzanie krwi lub/i powietrza  wydobywaj¹cego siê z jamy 
op³ucnowej niezale¿nie czy jest to pozycja siedz¹ca przytomnych czy te¿ le¿¹ca u 
nieprzytomnych pacjentów. 
posiada dodatkowo du¿y centralny otwór w materiale bazowym, pokryty cienkim 
wytrzyma³ym materia³em, dziêki czemu mo¿na przykleiæ opatrunek szybko i dok³adnie w 
miejscu otwartej rany.
opatrunek bardzo dobrze przylega do skóry dziêki zastosowaniu specjalnego kleju i 
hydro¿elu, dziêki czemu, w razie potrzeby mo¿na kilkakrotnie zmieniæ lokalizacjê 
opatrunku. 
NSN: 6510-99-490-5137

6. Opaska zaciskowa CAT NEW! - 1 szt.
umo¿liwia tamowanie krwotoków w sytuacji zranienia koñczyn z masywnym
krwawieniem têtniczym lub ¿ylnym
mo¿liwoœæ za³o¿enia i zaciœniêcia opaski za pomoc¹ lewej lub prawej rêki na
ka¿d¹ z koñczyn
system zamkniêcia zabezpieczaj¹cy przed przypadkowym rozpiêciem 
w wyniku zahaczenia opask¹ o elementy otoczenia
miêkka wyœció³ka zapobiegaj¹ca otarciom, odparzeniom skóry
mo¿liwoœæ szybkiej regulacji d³ugoœci
NSN 6515-01-521-7976

7. No¿yczki ratownicze do ciêcia opatrunków, ubrañ, pasów bezpieczeñstwa, skóry oraz 
cienkich metalowych przedmiotów - 1 szt.

8. Rêkawice ratownicze przeznaczone do pracy w œrodowisku wysokiego ryzyka 
chemicznego i biologicznego, nitrylowe - 1 para
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Opatrunek osobisty zielony typ izraelski

Opatrunek hemostatyczny CHITOGAUZE

Opatrunek wentylowy RCS

Opaska zaciskowa  C A T
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