LifeVac
Szybka pomoc
w zadławieniach

Szanowni Państwo,
LifeVac jest nowatorskim urządzeniem ratującym życie osobom zadławionym,
którego największą zaletą jest prostota w działaniu niewymagająca specjalistycznych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Urządzenie ssące
udrażniające drogi oddechowe zaprojektowano do użycia w 3 krokach - 3xP przyłóż, przyciśnij, pociągnij. LifeVac obecny jest na rynkach na całym świecie, m.in.
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Japonii oraz na terenie Unii
Europejskiej w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Grecji, a teraz także w Polsce.
Zastosowanie LifeVac jest potwierdzone na dzień 10 maja 2019 roku 27 skutecznymi
akcjami ratującymi ludzkie życie. Rocznie na terenie UE umiera ok. 5000 osób
wskutek zadławienia w tym ok. 400 dzieci poniżej 14 roku życia.
W związku z powyższym, chcemy zaproponować Państwu dołączenie do grona podmiotów posiadających na wyposażeniu urządzenie LifeVac.

Zespół LifeVac Polska

www.lifevac.pl

Przedstawiamy

LifeVac
LifeVac to urządzenie ssące
opracowane, by udrożnić drogi
oddechowe u osoby, która się
zadławiła, a pierwsza pomoc nie
przyniosła efektu. LifeVac działa
w kilka sekund – to sprawia,
że urządzenie jest zarówno
bezpieczne, jak i skuteczne.

LifeVac jest bezpieczny
LifeVac to nieinwazyjne urządzenie, bezpieczne
dla dziąseł, zębów, podniebienia i języka. Nie ma
żadnego elementu, który musimy wprowadzić
do jamy ustnej czy dróg oddechowych.
LifeVac udrażnia drogi oddechowe poprzez
wytworzenie siły ssącej.
LifeVac jest wyposażony w specjalnie zaprojektowany,
opatentowany zawór, który zasysa ciało obce w jednym
kierunku. Zapobiega to przesunięciu przeszkody w dół
dróg oddechowych.
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Podciśnienie
wytwarzane przez
urządzenie jest 9 razy
większe niż to
wytworzone przez
uciskanie nadbrzusza

Poznaj zalety LifeVac
Urządzenie przetestowane
LifeVac ratuje życie w Stanach Zjednoczonych, Anglii,
Hiszpani, Portugalii, Grecji, Francji. LifeVac został
sklasyfikowany jako Medical Deviced Class I, od 2016 r.
posiada certyfikat zgodności CE zgodnie z dyrektywą EC
93/42/EWG Uni Europejskiej po zarejestrowaniu w 2015 r.

Zastosowanie u dzieci i dorosłych
Zestaw zawiera 2 maski dla dorosłych oraz jedną małą
dla dzieci (nie stosować u dzieci ważących mniej niż 10 kg).

Prosta obsługa
Nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy i umiejętności.
Urządzenie obsłuży dziecko. Służy również do samopomocy.

Sytuacje szczególne
LifeVac może być zastosowany u kobiet w ciąży, osób otyłych,
osób starszych, osób z chorobami przewlekłymi i z dysfunkcją
narządu ruchu, osób leżących, gdzie standardowa pierwsza
pomoc w zadławieniach może być niemożliwa.

Szybkie działanie
Jest szybki i łatwy w użyciu. Natychmiast usuwa przeszkodę
z dróg oddechowych.

Bezpieczny
Żaden element urządzenia nie jest wprowadzany do organizmu.
Nie powoduje urazów. Urządzenie jednokrotnego użytku.

Użyteczny w każdym miejscu
LifeVac został stworzony z myślą o gospodarstwach domowych,
zakładach pracy, szkołach, stołówkach szkolnych, domach opieki
społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, centrach handlowych, restauracjach, punktach gastronomicznych, stacjach paliw, stołówkach,
hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, aquaparkach, szpitalach,
prywatnych klinikach, gabinetach lekarskich, pielęgniarskich oraz
dentystycznych.

www.lifevac.pl

Stosowanie LifeVac u dzieci
LifeVac został zaprojektowany z myślą
o dzieciach o wadze powyżej 10 kg.

LifeVac wyposażony jest w maski
pediatryczne, które idealnie przylegają
do twarzy dziecka.

W Unii Europejskiej umiera
400 dzieci do 14 roku życia
z powodu zdławienia*
Najczęstszą przyczyną zadławień
u dzieci są małe zabawki, parówki,
winogrona, banany, monety, koraliki,
cukierki i gumy do żucia.
Zadławienie skutkuje zaburzeniem
prawidłowego przepływu powietrza
w drogach oddechowych i z czasem
prowadzi do hipoksji (niedotlenienia).
Jeśli ciało obce nie zostanie usunięte,
dochodzi do zatrzymania krążenia
i zgonu.

* Według The Susy Safe Project z 2011 roku.
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Pierwsza pomoc w zadławieniach
W przypadku zadławienia rozpocznij:
Zachęcaj osobę
zadławioną do kaszlu
5 uderzeń w plecy
w okolice między
łopatkami
5 ucisków okolicy
nadbrzusza
Powtarzaj do momentu odkrztuszenia ciała obcego. Jeżeli poszkodowany straci
przytomność, wezwij pomoc (tel. 112, 999). Następnie użyj urządzenia LifeVac.

LifeVac

Przyłóż maskę
do twarzy
obejmując
usta i nos

Przyciśnij rączkę
urządzenia
w kierunku
twarzy

Pociągnij za
rączkę do siebie

Czynność powtarzaj do 5 razy. Jeżeli ciało obce nie zostało usunięte z dróg oddechowych, a poszkodowany jest nieprzytomny rozpocznij Resuscytację KrążeniowoOddechową (30 ucisków klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze).
Urządzenie LifeVac może być zastosowane u osoby zadławionej przytomnej, u której
nie powiódł się pięciokrotnie standardowy protokół postępowania (5 uderzeń
miedzy łopatki, 5 uciśnięć nadbrzusza). Powyższa instrukcja zalecana jest przez
producenta.

www.lifevac.pl

Zastosowanie LifeVac
Użyteczny w wielu miejscach
gospodarstwa
domowe

centra
handlowe

zakłady
pracy

punkty
gastronomiczne

szkoły,
uniwersytety

hotele, ośrodki
wypoczynkowe

domy
opieki

ośrodki
rehabilitacji

stacje
paliw
szpitale,
gabinety
lekarskie

Przydatny w wielu zawodach

lekarze
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strażacy

pielęgniarki,
pielęgniarki
środowiskowe

policjanci

ratownicy
medyczni

ratownicy
górscy
i wodni

Zestawy ratunkowe LifeVac
Zestaw LifeVac LV01
Zestaw zawiera:
- 1 urządzenie ssące LifeVac,
- 2 maski duże (1 maska do testu),
- 1 maskę średnią,
- instrukcję obsługi w j. polskim,
- plakat formatu A5 z algorytmem
postępowania wg producenta.

Cena zestawu
300 zł netto / 369 zł brutto

Zestaw LifeVac LV08
Zestaw zawiera:
- walizkę z uchwytem montażowym do ściany,
- 1 urządzenie ssące LifeVac,
- 2 maski duże (1 maska do testu),
- 1 maskę średnią,
- 1 maskę małą,
- instrukcję obsługi w j. polskim,
- plakat formatu A5 z algorytmem
postępowania wg producenta,
- plakat formatu A3 z algorytmem
postępowania wg producenta.

Cena zestawu
462,60 zł netto / 569 zł brutto
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Akcesoria dodatkowe LifeVac
Naklejka informacyjna
Wymiar: 25x25 cm
Druk solwentowy, laminowany.
Możliwość instalacji na zewnątrz
budynku.

Cena
12,00 zł netto / 14,76 zł brutto

Tabliczka informacyjna
Wymiar: 25x25 cm
Druk bezpośredni na płycie PCV

Cena
16,00 zł netto / 19,68 zł brutto

Istnieje możliwość własnoręcznego dopisania lub doklejenia informacji gdzie dokładnie
znajduje się urządzenie.
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Akcesoria dodatkowe LifeVac
Naklejka z instrukcją postepowania w sytuacji zadławienia
oraz procedurą użycia urządzenia LifeVac
Wymiar: A3 (42x29,7 cm)
Druk solwentowy, laminowany.
Możliwość instalacji na zewnątrz
budynku

Występuje w dwóch wersjach
językowych: polskiej
oraz polsko-angielskiej.
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Cena
20,00 zł netto / 24,60 zł brutto

Akcesoria dodatkowe LifeVac
Tabliczka z instrukcją postepowania w sytuacji zadławienia
oraz procedurą użycia urządzenia LifeVac
Wymiar: A3 (42x29,7 cm)
Druk bezpośredni na płycie PCV.

Występuje w dwóch wersjach
językowych: polskiej
oraz polsko-angielskiej.
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Cena
22,00 zł netto / 27,06 zł brutto

Akcesoria dodatkowe LifeVac
Dodatkowa maska
4 rodzaje masek:
- maska mała dla dzieci (rozmiar 2)
- maska mała dla dzieci (rozmiar 3)
- maska uniwersalna dla dorosłych
(rozmiar 4)
- maska duża dla dorosłych (rozmiar 5)
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Cena za szt.
15,00 zł netto / 16,20 zł brutto

tel. +48 662 225 112
info@lifevac.pl
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