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PP00890 - Sada pro simulaci zraněného
Deluxe
Objednací kód: 4107.PP00890

21.060,00 Kč

Cena bez DPH

25.482,60 Kč

Cena s DPH

Parametry
Množstevní jednotka

ks

Tato nová sada obsahuje sedm krvácejících připevnitelných zranění a patnáct přilepitelných
odlitků simulujících zranění. Pomocí celé řady příslušenství můžete vytvořit až 70 různých zranění
a s použitím líčidel zvýšit jejich realismus. Sada je dodávána v pevném přenosném kufříku.
Obsahuje:
Nalepovací zranění:
poraněné oko
vyčnívající cizí tělísko
vyhřezlá střeva
velká tržná rána – 5 cm
střední tržná rána – 3 cm
malá tržná rána – 1 cm
komplikovaná zlomenina kosti holenní
komplikovaná zlomenina kosti pažní
komplikovaná zlomenina kosti stehenní
malé zranění se sepsí
velké zranění se sepsí
avulze 3 × 5 cm
velká avulze 8 × 5 cm
rozdrcená pata

popáleniny prvního, druhého a třetího stupně
menší poranění měkké tkáně
velká zlomenina
poranění čelisti
malá zlomenina
perforované zranění

7 krvácejících zranění se zásobníky a stříkačkou:
rozdrcená pata
bodná rána na dolní končetině
zlomená klíční kost
otevřená zlomenina kosti ramenní
tržná rána na předloktí
střelná rána
popálená holenní kost

Líčidla a další pomůcky:
rozprašovač
lepidlo na přilepení zranění k tělu
chladivý krém
vatové tampóny
glycerin k simulaci potu
minerální olej
zrcátko
paleta k míchání líčidel
vazelína
balení rozbitého plexiskla pro vložení do vosku v ráně
vatové štětičky Q-tips
nůžky
stěrka
houbička k nanášení líčidel
tlaková páska
papírové kapesníky
stlačovače jazky
dřevěné uhlí
balení k simulaci nečistoty
líčidla: černé, bílé, hnědé, červené, tělové, modré, žluté
latex
vosk
modelovací hmoty: tmavá, světlá
balení metylcelulózy k zahuštění krve
balení krevního prášku pro přípravu umělé krve
koagulátor pro přípravu umělé krve k líčení

