
Jednoznačné samozrejmé riešenie, 

aby Vás nič neprekvapilo

Tri rôzne požiadavky. Tri typy náplastí. 
Náplasti QuickFix vyhovujú každým Vašim požiadavkám. Pružný QuickFix je univerzálna náplasť

veľmi dobrej kvality. Vodovzdorný QuickFix bol vyvinutý špeciálne k mokrým pracoviskám. 

QuickFix s vykázateľnými kovovými vláknami je špeciálny typ náplastí, v prvom rade k používaniu 

v potravinárstve, alebo sa odporučuje na takých pracoviskách, kde je dôležitá ľahká vykázateľnosť. 

Volajte nás pre ďalšie informácie, alebo navštívte našu webovú stránku: www.plum.hu.

Produkty QuickFix 

Vodovzdorná náplasť 
Vodovzdorná náplasť je vodoodpudivá, preto je vyslovene vhodná na použitie na
mokrých pracoviskách. Náplasti sú vyrobené z PE materiálu, ktorý je šetrný k
pokožke, tak umožňujú pokožke dýchať. 

Dávkovač náplastí QuickFix 2 ks náhradného balenia vodovzdorných náplastí.

Art. No.: 5501

QuickFix náhradné balenie vodovzdorných náplastí s 45 ks náplastí. 

Art. No.: 5511

Pružná náplasť
Pružné náplasti z textilu sú vyrobené z materiálu PE, tak umožňujú pokožke
dýchať. Prispôsobujú sa k pohybu pokožky pre pohodlné nosenie.

Dávkovač náplastí QuickFix 2 ks náhradného balenia pružných náplastí 

Art. No.: 5502

QuickFix náhradné balenie pružných náplastí s 45 ks náplastí

Art. No.: 5512

Náplasti s vykázateľnými kovovými vláknami 
Sterilné náplasti s vykázateľnými kovovými vláknami sa odporučujú používať na
pracoviskách s vysokými hygienickými požiadavkami. Sú použiteľné aj na mokrých
pracoviskách.  Náplasti sú vyrobené z materiálu PE, tak umožňujú pokožke
dýchať, obsahujú vpracované kovové vlákna, takto sú detektorom ľahko
vykázateľné, okrem toho modrú farbu sa dá identifikovať aj vizuálne.

Dávkovač náplastí QuickFix 2 ks náhradného balenia náplastí s vykázateľnými
kovovými vláknami.

Art. No.: 5503

QuickFix náhradné balenie náplastí s vykázateľnými kovovými vláknami, 
45 ks náplastí

Art. No.: 5513

Praktické náhradné balenia možno
skladovať v lekárničke alebo v
odkladacom priestore auta, okrem
toho na každom mieste, kde sa
môžu vyskytnúť menšie zranenia
Dávkovač  QuickFix je len 23 cm

široký a 13,5 cm vysoký. Obsahuje
90ks náplastí. Vďaka jeho malých
rozmerov je možné ho namontovať
na všetky také miesta, kde ja najviac
potrebný.

Objednať je možné :



Prednosti jedinečného 
dávkovacieho systému:

Umožňuje okamžitý prístup k náplastiam 

Poskytne pomoc pri väčšine nehôd rýchlo,
jednoducho a hygienicky

Manipulácia je možná aj s jednou rokou 

Môžete ho doplniť podľa požiadaviek
potrebnými typmi náplastí 

Ľahko zistíte, ak je dávkovač prázdny

Krvácanie viete jednoducho zastaviť bez
toho, aby ste zašpinili ostatné náplasti 

Pre malé rozmery dávkovača mu ľahko
nájdete vhodné miesto 

Malá polička v dávkovači poskytuje miesto
pre iné  vybavenia prvej pomoci

Náplasti sú balené po jednom

Je zamykateľný, otvárateľný iba 
špeciálnym 

Lekárnička je veľmi dobre použiteľná pri vážnejších 

zraneniach, ale stovky menšých zranení sa vyskytnú na

pracoviskách každodenne. Pri väčšine prípadov 

potrebujeme iba náplasť, ktorú položíme na ranu, 

a môžeme v práci pokračovať.  

QuickFix Vám umožňuje, aby ste na pracovisku 

systematizovali prvú pomoc, tým poskytli rýchle 

riešenie pri menších zraneniach. Nepotrebujete viac

času na ošetrenie rany ako je nutné. Systém je 

hygienický, jednoduchý a je stále po ruke. 

Treba len vytiahnuť náplasť, nalepiť a v práci môžete

ihneď pokračovať. 

Pomoc pri menších zraneniach má byť 

rýchla, jednoduchá a hygienická 

Nestrácajtečas
pri menších zraneniach!


