AKNI POLSKA ul.Grodziska 10B 66-500 Strzelce Krajeńskie POLSKA / POLAND
Dział handlowy dla klientów indywidualnych
Zapytania i zamówienia dla osób indywidualnych prosimy kierować
do handlowców lub wysyłać drogą elektroniczną pod adres:
mugga@mugga.pl Handlowcy: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00 Sobota 11:00 – 14:00 tel. 570-555-950 wew. 1
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Apteczka
turystyczna z
wyposażeniem
Cena

42,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

00023/2018

Producent
Marka

Kokoda
Kokoda

Opis produktu

Apteczka podróżna z wyposażeniem.
Najlepiej wyposażona mała apteczka osobista. Wersja apteczki powstała specjalnie na potrzeby turystów ceniących wagę i
rozmiar sprzętu przy zachowaniu najbardziej potrzebnego wyposażenia apteczki.
Każdy bagaż podróżny bezwzględnie powinien zawierać podręczną apteczkę turystyczną, szczególnie gdy wyjeżdżamy do
krajów tropikalnych, gdzie kontakt ze służbami medycznymi może być bardzo utrudniony ze względu na odległości i teren w
jakim będziemy przebywali ( safari, dżungla, plaża, góry ) w takich sytuacjach będziemy skazani tylko i wyłącznie na siebie lub
towarzysze nam osoby. Wszędzie tam, mogą nas zastać przykre urazy np. skaleczenia, złamania, zwichnięcia oraz
ukąszeniach przez owady czy gady - węże, skorpiony, może także dojść z różnych powodów do zatrzymania czynności
życiowych.

Apteczka podręczna, jaki powinna mieć skład?
Skład apteczki podróżnej pierwszej pomocy uzależniamy od charakteru wyjazdu, miejsca gdzie spędzamy wakacje, zagrożeń,
które tam na nas czyhają, jakości usług medycznych i dostępności leków na miejscu oraz stanu naszego zdrowia. Niemniej
jednak istnieje pewna uniwersalna baza jaką powinna zawierać apteczka.
Apteczka turystyczna marki KOKODA nie jest wielkim zestawem opatrunków lecz podstawowym zestawem opatrunków i
produktów podróżnych, która zmieści się do kobiecej torebki, plecaka czy małej torby turystycznej. Wyposażenie nie zostało
powielone i dobrane na podstawie innych standardowych apteczek podróżnych, lecz na bazie naszego wieloletniego
doświadczenia, danych oraz sytuacji jakie zdarzały się podróżującym w strefach sub i tropikalnych. Dodatkowo każdy element
wyposażenia, posiada odpowiednie oznaczenia i certyfikaty, dzięki temu mamy pewność, że zastosowane wypełnienie, spełnia
najwyższe normy i standardy medyczne.

W skład apteczki turystycznej wchodzi następujące wyposażenie:
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1. Koc ratunkowy ( termiczny ) 160 x 210 cm - 1szt
2. Ustnik do sztucznego oddychania - 1szt
3. Żel na oparzenia 5x5cm 1. szt
4. Kompres na oko. 1 szt.
5. Plaster mały 19 x 72 mm - 1 szt
6. Plaster 5 m x 2,5 cm - 1 szt.
7. Opaska elastyczna 6 cm - 2 szt.
8. Opaska elastyczna 8 cm - 1 szt.
9. Opatrunek indywidualny M - 1 szt.
10. Kompres jałowy 10x10 cm 1 szt.
11. Chusta trójkątna - 1 szt.
12. Nożyczki 10 cm - 1 szt.
13. Rękawice latex - 1 para.
14. Agrafka - 1 szt.
15. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych w języku polskim -1 szt.
16. Chusteczka dezynfekująca - 2 szt.
Ostrzeżenia: Pamiętajmy jednak, że w każdym poważniejszym przypadku potrzebna jest specjalistyczna pomoc
lekarska. Wystrzegajmy się leczenia poważnych schorzeń na własną rękę.
Wyjeżdżając do krajów tropikalnych prosimy ochronę własnego zdrowia potraktować bardzo poważnie.

Specyfikacja apteczki
wymiary apteczki ok. (16, cm x 11 cm x 4 cm)
opakowanie NYLON ( wodoodporny )
waga 480 gram
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