
Pirmos pagalbos rinkinys

Sudėtis patvirtinta SAM ministro 2020 m. gruodžio mėn. 10 d. įsakymu Nr. V-V-2876.



PIRMOS PAGALBOS RINKINIO SUDĖTIS

Naujos sudėties pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:
(Atitinka naujus reikalavimus)

1.   Sterilūs pleistrai, 10 vnt. (įvairių dydžių)

2.   Pleistras (ruloninis), 1 vnt. (5 m ilgio) (1,25 cm x 500 cm)

3.   Sterilus spaudžiamasis tvarstis, 1 vnt., kurio sterilus padelis 

ne mažesnis kaip 10 cm x 10  cm, pats tvarstis  15 cm x ir 180 cm.

4.   Nesterilus tvarstis, 5 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m ilgio) 5 m x 7 cm. 

5.   Palaikomasis trikampio formos tvarstis, 2 vnt. 96 cm x 96 cm x 136 cm.

6.   Pirmosios pagalbos žirklės, 1 vnt.

7.   Speciali antklodė, skirta paguldyti ar apkloti nukentėjusįjį, 2 vnt. (160 cm x 210 cm)

8.   Sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 10 cm x 10 cm, 10 vnt. (10 cm x 10 cm).

9.   Vienkartinės medicininės pirštinės, 2 komplektai (po 2 vnt.)

10.  Vienkartinės apsauginės plėvelės / pirmos pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam       

kvėpavimui atlikti, 2 vnt.

11.  Vienkartinis šalčio maišelis, 2 vnt.

12.  Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui galūnėse (rankose, kojose) stabdyti, 2 vnt.

13.  Atmintinė – pirmosios pagalbos teikimo aprašymas, turniketo naudojimo taisyklės 1 vnt.

Norint užtikrinti sklandų prekių tiekimą, prašome užsisakyti iš anksto.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.

Pirmosios pagalbos rinkinio papildymą sudaro:
(Tinkamas jei jūsų turima vaistinėlė nuo 2019 m.) 

1.   Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui 

galūnėse stabdyti. Bei turniketo naudojimo instrukcija. – 2 vnt.

2.   Vienkartinis šalčio maišelis – 2 vnt.

3.   Dirbtinio kvėpavimo kaukė – 2 vnt.

4.   Atmintinė – pirmosios pagalbos teikimo aprašymas.



PIRMOS PAGALBOS RINKINIO SUDĖTIS

Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės.



Šiaulių regionas

Laima Būtaitė
M: +370 68367066
E: laima@litdent.com

Vilniaus regionas

Jolita Daugvilienė
M:+370 60840933
E: jolita@litdent.com

Kauno regionas

Jurgita Kondratienė
M: +370 68392080
E: jurgita@litdent.com

Adresas: Tilžės g. 86, LT- 78114, Šiauliai

Sandėlio adresas: Tilžės g.  68, LT-78157, Šiauliai

El. paštas: info@litdent.com

www.litdent.com
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