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Jaki sprzęt posiada karetka w/w do stanów nagłych '’S”

W ambulansie znajduje się sprzęt niezbędny do udzielania pomocy medycznej w stanach zagrożenia
zdrowia i życia, oraz transportowania stanu zdrowia pacjenta i taki, który służy naszym ratownikom w
nagłych sytuacjach.

1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

Wyposażenie, które służy do przenoszenia pacjenta – np.
nosze,
stabilizatory,
krzesło kardiologiczne,
płachta,
deska ortopedyczna z zestawem unieruchamiającym kręgosłup
szyjny,
podbieraki ratunkowe (urazy kręgosłupa )
Wyposażenia wentylujące chorego
butle tlenowe
worki samorozprężalne - 3 komplety, dla dorosłych, dzieci z rezerwuarem
tlenowym umożliwiającym wentylację czynną i bierną 100%-owym tlenem
z kompletem masek twarzowych
maski do tlenoterapii

2. Wyposażenie unieruchamiające chorego podczas transportu medycznego
a. . stabilizatory
b. • Kołnierze unieruchamiające kręgosłup szyjny (proste w obsłudze,

sztywne, z możliwością sprawdzenia tętna na tętnicach szyjnych, dla
dzieci i dorosłych).
c. Zestaw szyn do unieruchamiania kończyn górnych i dolnych - dla dorosłych
i dzieci

3. Sprzęt do diagnostyki
a. pulsoksymetr ( pulsoksymetr jest to szybki i sprawdzony

b.
c.
d.
e.
f.

sposób
by wykryć niedotlenienie w organizmie pacjenta aby w dalszej
kolejności szybko udzielić pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i
życia pacjenta)
stetoskopy,
urządzenia do pomiaru glukozy we krwi 4 sztuki
2 defibrylatory kardiomonitor
ciśnieniomierze 4 sztuki dzieci dorośli
urządzenie do jadu
4. Sprzęt używany w sytuacjach nagłych

a.

Defibrylator/ kardiomonitor LIFEPAK 12 ( Analiza i interpretacja EKG z 12
odprowadzenia,), można przeprowadzić kardiowersje i elektrostymulacje
jeżeli wystąpi stan zagrożenia życia

a.

Respirator transportowy, z możliwością wentylacji 45-60 % i 100%
tlenu, z zastawką PEEP wyposażony w butlę tlenową ( 2 l litrów tlenu
pojemności), oraz stacjonarna butla o pojemności 11 litrów
Pompa infuzyjna
ssak przenośny transportowy ( akumulatorowy ) oraz mechaniczny

b.
c.

5. Wyposażenia do bandażowania i pielęgnacji chorego – np.
materiały opatrunkowe, folia życia aluminiowa , zabezpieczająca
pacjenta przed utratą ciepła i przegrzaniem, zestaw oparzeniowy
6. Wyposażenia do bandażowania i pielęgnacji chorego
d.
e.

materiały opatrunkowe
w pełni wyposażona torba medyczna PSP R3 ( respirator, tlen,
defibrylator) i wiele innych…
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