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Ceny walizek FLUO są podane bez zawartości

420 x 150 x 310 mm
420 x 110 x 310 mm310 x 120 x 210 mm

Typ: 7587 – FLUO 4 

- Przestrzeń w obu połowach walizki jest
przedzielona przegródkami i
oddzielona osłoną z pleksiglasu.

- Wymiary walizki są odpowiednie dla
zestawów BIURO, MAGAZYN – SKLEP,
PRODUKCJA.

Typ: 7586 – FLUO 3 

- Przestrzeń jest podzielona dwiema
przegródkami.

- Wymiary walizki są odpowiednie dla
zestawów BIURO, MAGAZYN – SKLEP,
PRODUKCJA.

Typ: 7585 – FLUO 2 

- Przestrzeń w obu połowach walizki jest
przedzielona przegródkami
i oddzielona osłoną z pleksiglasu.

- Wymiary walizki są odpowiednie dla
zestawów BIURO, MAGAZYN – SKLEP.

Zestaw medyczny PRODUKCJA jest odpo-
wiedni do wszystkich miejsc pracy, w któ-
rych użytkuje się lub obrabia materiały
metalowe, plastikowe lub drewniane, np.
warsztatów, zakładów produkcyjnych, za-
kładów obróbki materiałów itp. Oprócz
podstawowych materiałów medycznych
i opatrunkowych zawiera również roz-
twór do płukania oczu w przypadku ich
kontaktu z substancją niebezpieczną,
a także opatrunki i żele chłodzące w celu
złagodzenia skutków poparzeń.

Zestaw medyczny MAGAZYN – SKLEP jest
odpowiedni do wszystkich miejsc pracy,
w których ma miejsce manipulacja
towarem, np. magazynów, placówek
handlowych podobnych miejsc pracy
o podwyższonym ryzyku urazu. Zestaw
zawiera podstawowy asortyment
materiałów medycznych i opatrunków,
w tym roztwór do płukania oczu
w przypadku ich kontaktu z substancją
niebezpieczną.

APTECZKI DO MIEJSC PRACY

Zgodnie z kodeksem pracy, ustawa nr 262/2006 Dz.U., § 103 punkt j) pracodawca ma obowiązek zapewnienia udzielenia pracownikom
pierwszej pomocy. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zatem wyposażenie miejsca pracy w potrzebną liczbę apteczek i zapewnienie
ich dostępności w czasie pracy. W chwili obecnej w Republice Czeskiej nie istnieje żaden przepis prawa ani inna norma higieniczna
określająca wyposażenie apteczki. Powinno ono być ustalane stosownie do ryzyk występujących podczas czynności roboczych
i konsultowane z umówionym lekarzem organizacji. Zestawy do apteczek zostały zaprojektowane z udziałem ratowników medycznych
i lekarzy oddziału traumatologii, oraz podzielone na poszczególne konkretne miejsca pracy stosownie do ryzyka urazu.

Zestaw medyczny BIURO jest odpowiedni
do wszystkich pomieszczeń biurowych
i administracyjnych, recepcji i innych
miejsc pracy o zwykłym stopniu ryzyka
urazu. Zestaw zawiera podstawowy
asortyment materiałów medycznych
i opatrunków do udzielania pierwszej
pomocy, ustalony na podstawie ryzyk
występujących w tych miejscach pracy.

Walizki pierwszej pomocy serii FLUO 
Nowe apteczki serii FLUO są łatwe do zidentyfikowania w miejscu pracy dzięki jaskrawemu żółtemu kolorowi. Walizki przenośne nadają
się do czynności na wolnym powietrzu, gdy warunki świetlne takie jak półmrok lub ciemność mogą utrudnić szybką identyfikację środków
pierwszej pomocy w razie potrzeby.

- Walizki są wykonane z plastiku ABS odpornego na uderzenia.

- Częścią walizki jest również uchwyt ścienny ze śrubami, który można przymocować do ściany – do uchwytu 
można przymocować walizkę i przekształcić ją w klasyczną apteczkę.

- W razie potrzeby można łatwo wyjąć walizkę z uchwytu ściennego i przenieść ją bezpośrednio na miejsce urazu.

Typ: 7582

82,00

Wyposażenie nie wchodzi 

w skład zestawu
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