ασφάλεια ενός ξενοδοχείου
ή εστιατορίου;
Είναι σημαντικό να είστε έτοιμος να βοηθήσετε τους
πελάτες ή το προσωπικό σας αμέσως εάν υπάρχει ατύχημα ή ιατρική έκτακτη ανάγκη στις εγκαταστάσεις σας.

Safety First

Είστε υπεύθυνος για την

MaistraliMedical

Διασφαλίστε ότι υπάρχει κατάλληλη κάλυψη Πρώτων
Βοηθειών. Προετοιμαστείτε για τα πιθανότερα περιστατικά
που μπορεί να αντιμετωπίσετε.

Maistrali Medical
Νικ. Μανδηλαρά & Άρεως
84100 Ερμούπολη / Σύρος
22810 84727
medical@maistraligroup.gr
maistraligroup.gr/medical
04-2019
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T

o φαρμακείο Α' Βοηθειών MasterChef
της Reliance Medical περιλαμβάνει
πλήρη σειρά αναλωσίμων για την
αντιμετώπιση εγκαυμάτων και αιμορραγιών
από κοψίματα, των συνηθέστερων δηλαδή
τραυματισμών που συμβαίνουν στις
επαγγελματικές κουζίνες.

Φαρμακείο Α' Βοηθειών

Φαρμακείο Α' Βοηθειών
για Κουζίνες Εστιατορίων

MaistraliMedical

Χαρακτηριστικά:

04-2019

n

Σχεδιασμένο ειδικά για κουζίνες
εστιατορίων και επιχειρήσεις
εστίασης.

n

Εξοπλισμένο με υλικά για εγκαύματα
και αιμορραγίες από κοψίματα.

n

Ανιχνεύσιμοι επίδεσμοι και τσιρότα
σε μπλε χρώμα όπως ορίζει το
πρότυπο HACCP

n

Ανθεκτική και στεγανή κατασκευή
από πλαστικό υλικό ABS

n

Μεταφέρεται εύκολα και είναι απλό
στην χρήση

n

Υψηλή ποιότητα με υλικά
Ευρωπαϊκής προέλευσης.

n

Καλύπτει χώρους χαμηλού κινδύνου
1 έως 25 άτομα

n

Υψηλού Κινδύνου 1 έως 5 άτομα

n

Διαστάσεις πλαστικού φαρμακείου
28.0 x 23.0 x 9.5 cm
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Η

συσκευή LifeVac είναι μια σωτήρια
συσκευή η οποία αναπτύχθηκε για την
ανάνηψη ενός θύματος πνιγμονής όταν η Βασική
Υποστήριξη Ζωής (BLS) έχει ακολουθηθεί χωρίς
επιτυχία.

LifeVac

Συσκευή διάσωσης
από πνιγμονή

MaistraliMedical

Απλή στη χρήση, διαθέσιμη στο ευρύ κοινό,
μπορεί να είναι η έσχατη λύση για να σωθεί η
ζωή ενός θύματος πνιγμονής όταν όλες οι άλλες
ενέργειες έχουν αποτύχει.
Για την χρήση της LifeVac δεν απαιτείται καμία
ειδική εκπαίδευση ούτε εξειδικευμένες ιατρικές
γνώσεις, καθώς εφαρμόζεται με τρείς (3) απλές
κινήσεις και χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

04-2019

n

1x Συσκευή LifeVac

n

2x Μάσκες ενηλίκων Νο 4

n

1x Μάσκα παιδιατρική Νο 3

n

1x Φυλλάδιο οδηγιών
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Π

ακέτο με τα βασικά εξαρτήματα για
την εκτέλεση CPR.

SAFESET

Σετ απινίδωσης SAFE SET

MaistraliMedical

Το σετ περιλαμβάνει:

04-2019

n

πανί με μικροϊνες

n

κουβέρτα διάσωσης

n

μάσκα τσέπης

n

ψαλίδι

n

ξυράφι

n

γάντια
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Μ

ια καρδιακή ανακοπή μπορεί να συμβεί σε
οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε στιγμή.
Χάρη στον απινιδωτή RESCUE SAM ο καθένας
μπορεί να σώσει μια ζωή.
Ο RESCUE SAM είναι ένας συγχρονος ημιαυτόματος εξωτερικός απινιδωτής (SAED) ο
οποίος έχει σχεδιαστεί για εύκολη, φορητή
χρήση, λειτουργεί με μπαταρία λιθίου και οδηγεί
τον διασώστη μέσω των καρδιοαναπνευστικών
λειτουργιών ανάνηψης.

RESCUE SAM

Ημι-αυτόματος εξωτερικός
απινιδωτής

MaistraliMedical

Επιτρέπει μια γρήγορη και εύκολη αντιμετώπιση
κοιλιακών μαρμαρυγών (VF) και κοιλιακών
ταχυκαρδιών (VT).
Μια εκπαίδευση για τη χρήση ενός αυτόματου
εξωτερικού απινιδωτή προτείνεται αλλά δεν
απαιτείται νομικά. Ο απινιδωτής είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
μη εκπαιδευμένα άτομα και μπορεί να βοηθήσει
αποτελεσματικά σε μία κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης σε μία διάσωση.

Τρόπος λειτουργίας: ημί- αυτόματος (SAED)
[διαθέσιμος και ως αυτόματος (AED)]
Τύπος μπαταρίας: LiMnO2 (12V 4200mA)
Μέγεθος: 8cm X 30cm X 27 cm
Βάρος: 2,2 kg (μαζί με την μπαταρία)
Κατηγορία: (94/42/EEC) ΙΙ Β
Εγγύηση καλής λειτουργίας: 5 έτη
Κατασκευάζεται στην Ιταλία.
Στάνταρντ αξεσουάρ:
n 1x Σετ αναλώσιμα ηλεκτρόδια ενηλίκων
n 1x Μπαταρία λιθίου μακράς διάρκειας
n 1x Τσάντα μεταφοράς
n 1x Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (Ελληνικά)

Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:
04-2019
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Τ

ο μεταλλικό κουτί απινιδωτή εσωτερικού
χώρου διαθέτει συναγερμό ασφάλειας που
ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ανοίξει η πόρτα.
Κατασκευάζεται στην Ολλανδία και είναι άριστης
ποιότητας με ηλεκτροστατική βαφή που μένει
αναλλοίωτη στο χρόνο.

Διαστάσεις: 38 Χ 38 Χ 20 cm
Κατάλληλο για όλους τους αυτόματους
εξωτερικούς απινιδωτές που κυκλοφορούν στην
παγκόσμια αγορά.

Κουτί Απινιδωτή

Μεταλλικό Κουτί
Απινιδωτή με Συναγερμό

MaistraliMedical

Διατίθεται σε χρώμα πράσινο και λευκό.

04-2019

Maistrali Medical Σύρος | Τηλ.: 22810 84727 | medical@maistraligroup.gr | www.maistraligroup.gr/medical

R

Το παλμικό οξύμετρο είναι
ένα πολύ χρήσιμο και
εύχρηστο εργαλείο.
Χρησιμοποιείται για την
μέτρηση του επιπέδου
οξυγόνου στο αίμα
(κορεσμός οξυγόνου) και
των παλμών ενός ατόμου.

Η οξυμετρία συνιστάται για άτομα με καρδιολογικά και
αναπνευστικά προβλήματα (πχ. ΧΑΠ, άσθμα, άπνοια)
όπως και σε ορειβάτες, αθλητές ή για άτομα που θέλουν
απλά να ελέγξουν τον κορεσμό οξυγόνου στο αίμα τους
μετά από σωματική εξάντληση (ταξίδια, πεζοπορία κ.α.).

Εγγύηση: 1 έτος.
Οθόνη: μονόχρωμη LED.
Εύρος Μέτρησης Κορεσμού Οξυγόνου: 35-100%.
Εύρος Μέτρησης Καρδιακού Ρυθμού: 30-240BPM.
Τροφοδοσία: Δύο Αλκαλικές Μπαταρίες ΑΑΑ 1.5V

Το μικρό σας ιατρείο

Οξύμετρο δακτύλου

MaistraliMedical

Σετ Οξυγονοθεραπείας (5l)
Η οξυγονοθεραπεία ενδείκνυται σε περιπτώσεις
που οι επισκέπτες σας αντιμετωπίζουν
αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή έχουν έλλειψη
ποσότητας οξυγόνου στον οργανισμό τους.
Το σετ οξυγονοθεραπείας είναι έτοιμo προς χρήση
και περιλαμβάνει κλεισ
́ τρο 25Ε – ρυθμιστή
Aphrodite & φιαλ
́ η αλουμινιο
́ υ 5Lt/200bar.
Με παροχή 3lt/min η φιαλ
́ η διαρκεί περίπου 6 ωρ
́ ες.

Ρύθμιση ροής:
0 – 0,5 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 12 – 15lt
Εγγύηση: 1 έτος
Πιστοποιημένο σύμφωνα με τις οδηγίες: 2010/35/EU

04-2019
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Σωματική κούραση, συναισθηματικές διακυμάνσεις,
φάρμακα, άγχος… διάφοροι παράγοντες μπορούν
να επηρεάσουν την πίεση ενός ατόμου.
Παρέχοντας πιεσόμετρο στο μικρό σας ιατρείο,
μπορεί να είναι χρήσιμο σε περίπτωση ανάγκης και
αποτελεί ένδειξη εξυπηρέτησης προς τους
επισκέπτες σας.

Εγγύηση: 2 έτη
Μέτρηση Αρρυθμιών.
Μεγάλη Οθόνη: 7.1cm x 9 cm

04-2019

n

180 εγγραφές – 2χρήστες (90 έκαστος)

n

Εμφάνιση του μέσου όρου
των 3 τελευταίων μετρήσεων.

n

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας.

n

Αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας.

n

Λειτουργεί με 4 μπαταρίες ΑΑ.

n

Συμπεριλαμβάνεται η
τσάντα φύλαξης και μεταφοράς.

Το μικρό σας ιατρείο

Ψηφιακό Πιεσόμετρο
Μπράτσου

MaistraliMedical
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Η

καρέκλα εκκένωσης και μεταφοράς Pro
Skid-OK επιτρέπει την γρήγορη απομάκρυνση ασθενών ή ΑΜΕΑ απο τις σκάλες σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης εκκένωσης
κτιρίων.
Το κύριο χαρακτηριστικό της καρέκλας εκκένωσης Pro Skid-ΟΚ είναι οι ερπύστριες που διαθέτει
και που της επιτρέπουν να ολισθαίνει στα σκαλιά
με μεγάλη ασφάλεια και ελάχιστο κόπο καθώς και
το μικρό βάρος μόλις 10 κιλά .

Pro Skid-OK

Καρέκλα Εκκένωσης και
Μεταφοράς

MaistraliMedical

Υλικό κατασκευής : Ανοδιωμένο αλουμίνιο
Ύψος : 154.0 cm ανοιχτή / 104.0 cm διπλωμένη
Μήκος : 110.0 cm / 145.0 cm με εκτεταμένες λαβές
Πλάτος : 52.0 cm
Βάρος : 10.0 kg
Μέγιστο φορτίο : 150 kg

Στην καρέκλα Skid Pro η πλάτη και το υποπόδιο
επεκτείνονται για να γίνουν μεγάλες βοηθητικές
λαβές για μια εργονομική τεχνική ανύψωσης,
βελτιώνοντας την ορατότητα του χειριστή όταν
σηκώνει την καρέκλα στις σκάλες αποφεύγοντας
έτσι τα εμπόδια.
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