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Apteczka Pierwszej Pomocy
wyposażenie podstawowe

Rękawiczki (5 par)
Rękawiczki lubią pękać przy nakładaniu, poza tym czasem osób ratujących będzie
kilka – dlatego do apteczki wrzuć min. 5 par (może być śmiało nawet 10).
najprostsza maseczka –
folia z małym ustnikiem

Maseczka do sztucznego oddychania
Na szczęście nie przydaje się zbyt często i w razie potrzeby łatwo
zrobić prowizoryczną maseczkę z kawałka folii. Jeśli jednak masz
odrobinę wolnego miejsca w apteczce – warto ją nosić.

Lub droższa silikonowa maska
zwana „pocket maską”

wystarczająco ostre by
ciąć ubranie

Nożyczki
Potrzebne do cięcia bandaża i odzieży dlatego muszą to być porządne
medyczne nożyczki. Lepiej zainwestować kilkanaście zł więcej niż w
trudnej sytuacji szarpać się ubraniem poszkodowanego…

zaokrąglony koniec

Folia ratunkowa (min 2 sztuki)

strona złota „chwyta promienie słońca”
dodatkowo ogrzewając rannego

Przydatna w wielu sytuacjach, ale absolutnie niezbędna, gdy
zagrożone jest życie (rozległe krwotoki, poszkodowany
nieprzytomny). W samochodzie warto wozić nawet 4-5 sztuk,
a w przypadku wypraw w góry optymalnie byłoby gdyby folia
przypadała na każdego uczestnika wycieczki (może przydać się
gdy załamie się pogoda lub przyjdzie spędzić noc w lesie).

Chusta trójkątna (min. 3 sztuki)

strona srebrna chroni przed
bezpośrednim słońcem

Podstawowy i najprostszy w zastosowaniu materiał opatrunkowy. Przy
odrobinie wprawy można stosować chustę na niemal każdy rodzaj
zranienia. Czasami potrzeba związać 2 chusty razem, dlatego lepiej mieć
pod ręką większą ich ilość.
im większy rozmiar tym lepiej
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Kompresy jałowe (10 sztuk w różnych rozmiarach)
Do stosowania bezpośrednio na rany – zarówno te mocno
krwawiące jak i większe otarcia.
przynajmniej jeden kompres w dużym
rozmiarze np. 10x20 cm do stosowania
np. na oparzenia lub duże otarcia

Bandaż elastyczny (3 sztuki, różne rozmiary)
Do zabezpieczenia stawów w przypadku skręceń lub różnego rodzaju
nadwyrężeń (np. kolana w górach). Ponadto przy pomocy bandaża
elastycznego znacznie łatwiej wykonać „trzymający się” opatrunek niż przy
pomocy zwykłego bandaża dzianego.

Bandaż elastyczny rękawowy (różne rozmiary)
Idealny do zabezpieczania dużych otarć przy pomocy jałowej gazy.
Szczególnie wygodny do stosowania na łokcie i stawy – pozwala łatwo
wykonać opatrunek, który nie zsunie się pod wpływem ruchu.
Np. Codofix w rozmiarach:
3 (na ramię), 6 (na głowę) i 8 (na udo)

Plaster z opatrunkiem – zestaw w różnych rozmiarach
Najlepsze rozwiązanie na wszystkie małe zranienia.
ew. plaster z opatrunkiem do cięcia

Butelka wody (z kranu lub mineralnej niegazowanej)
Woda pozostaje najlepszym i najskuteczniejszym, bo neutralnym dla
organizmu, środkiem do przepłukiwania ran. Strumień czystej wody
skutecznie usunie z rany zabrudzenia (np. kawałki ziemi, rdzy)
i bakterie. Wszystko, czego nie da się usunąć w ten sposób – należy
pozostawić lekarzowi.
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