Nowy ambulans WAS
Folder nie oddaje wszystkich korzyści jakie daje nowy
model karetki WAS. Jeżeli macie Państwo w planach

WYPOSAŻENIE SŁUŻĄCE DO PRZENOSZENIA PACJENTA
• nosze główne /z podwoziem



• nosze podbierające



gotowi odwiedzić każde miejsce w Polsce. Aby umówić

• materac próżniowy



spotkanie prezentacyjne wystarczy wykonać telefon lub

• krzesełko kardiologiczne



wysłać e-mail do którejś z podanych poniżej osób.

• płachta do przenoszenia



• deska ortopedyczna



zakup ambulansu skontaktowanie się z nami umożliwi
poznanie najnowszego rozwiązania na rynku. Jesteśmy

Aby ułatwić przygotowanie się do konfiguracji
wyposażenia karetki zamieściliśmy przygotowany
w oparciu o wymogi NFZ skrócony spis najważniejszego
wyposażenia ambulansu typu S.
Aktualny pełny wykaz wyposażenia określa załącznik
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WYPOSAŻENIE UNIERUCHAMIAJĄCE
• zestaw unieruchamiający do złamań



• zestaw kołnierzy szyjnych



• KED



nr 3 do Zarządzenie nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ
z 17 października 2012 r.

Proszę o zaznaczenie sprzętów jakie wraz z karetką
miałyby być zakupione i skontaktowanie się z osobami
obsługującymi właściwe województwo:
Andrzej Sokołowski: tel. 668 339 612
e-mail: a.sokolowski@was.pl
województwa: zachodniopomorskie, lubuskie,
dolnośląskie, opolskie
Artur Lewandowski: tel. 602 274 300
e-mail: a.lewandowski@was.pl
województwa: łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie,
podkarpackie, małopolskie, śląskie
Tomasz Kutermankiewicz: tel. 602 658 171

WYPOSAŻENIE DIAGNOSTYCZNE
• aparat do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi,
rozmiary mankietów 10 cm – 66 cm



• oksymetr



• stetoskop



• termometr (zakres minimalny od 28 °C do 42 °C)



• glukometr



• latarka diagnostyczna



WYPOSAŻENIE DO POSTĘPOWANIA W NAGŁYCH
STANACH ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO
• defibrylator z rejestratorem rytmu i danych pacjenta
z funkcją monitora i kardiostumulatora



• respirator ratowniczo-transportowy



• zastawka PEEP



• kapnometr



• pompa infuzyjna



• PARS: zestaw do udrażniania dróg oddechowych



e-mail: t.kutermankiewicz@was.pl
województwa: wielkopolskie, mazowieckie, podlaskie,
kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie

POZOSTAŁE
materiały do bandażowania i pielęgnacji, środki ochrony
indywidualnej, inne wyposażenie ratownicze i ochronne,
łączność, plecaki, torby:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Nowy ambulans WAS
Niemiecka technologia wytwarzana w Polsce

Dostępny w wersji DMC 3,5 lub 3,88 tony

Nowy ambulans WAS – tradycja i nowoczesność

Niemiecka technologia wytwarzana w Polsce
Firma WAS istniejąc w Polsce od roku 1997 jako pierwsza zaczęła oferować
ambulanse produkowane wg wzorców charakterystycznych dla najbardziej
wymagającego rynku w Europie – rynku niemieckiego. Do dziś produkcja
zabudowy medycznej dla wszystkich ambulansów montowanych w Niemczech
odbywa się w polskiej fabryce w Lubiczu k. Torunia. Jakość i umiejętności
naszych pracowników doceniają nie tylko odbiorcy w Niemczech, ale też w całej
Europie, Azji i Afryce. Gdy spotkacie Państwo sprowadzony do Polski kilku lub
kilkunastoletni ambulans firmy WAS z Niemiec, w którym wszystkie jego
elementy stale, mechaniczne i elektryczne wyglądają jak nowe i działają
nienagannie to możecie być pewni, że zabudowa ta jest dziełem profesjonalnego
zespołu polskich inżynierów i pracowników z rodzinnego miasta Mikołaja
Kopernika. Jako jedyna firma produkująca karetki w Polsce oferujemy Państwu
ambulanse oparte na niemieckiej technologii.
Hala montażowa

Rok 1997 był rokiem, w którym WAS Wietmarscher Polska Sp. z o.o. wprowadził do Polski niemiecką technologię oraz europejskie standardy.
Na zdjęciu fabryka ambulansów WAS w Lubiczu k. Torunia.
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Nowy ambulans WAS – przemyślane rozwiązania
Porządek, funkcjonalność, nowoczesność
• projektując nową zabudowę spojrzeliśmy na przedział medyczny

ambulansu przez pryzmat czynności medycznych jakie mają być tam
wykonywane oraz utrzymania porządku podczas akcji ratunkowej;

• uporządkowaliśmy miejsca przeznaczenia odpowiednich
sprzętów;

• zwiększyliśmy funkcjonalność szafek;
Nowa, ergonomiczna zabudowa odpowiadająca wymogom
procedur medycznych wykonywanych w ambulansie

• wyposażyliśmy karetkę w

4 kosze/pojemniki na odpady, w tym

dwa na materiał zakaźny;

• umożliwiliśmy prowadzenie intubacji, odsysania dróg oddechowych
i wentylacji u wezgłowia noszy bez wstawania z fotela;

• zaprojektowaliśmy miejsce dla 2 plecaków w tym jedno

z możliwością korzystania z plecaka wewnątrz ambulansu;

• dodaliśmy zamykaną na roletę podręczną szafę przeznaczoną na
drobny sprzęt medyczny, wyposażoną w praktyczny, pełniący
funkcję tablicy sucho ścieralnej panel informacyjny;

• uzupełniliśmy standard ambulansu o miejsce i przetestowany
zgodnie z PN EN 1789 system mocowania masażera serca.

Funkcjonalna aranżacja lewej ściany
z widocznym miejscem mocowania masażera serca.

Gwarancja bezpieczeństwa
• wszystkie rozwiązania zastosowane w ambulansach WAS począwszy
od zamków szafek wiszących, poprzez systemy otwierania szuflad/
kosza na śmieci, a skończywszy na fotelach czy mocowaniu podstawy
do noszy głównych zostały przetestowane zgodnie z PN EN 1789;

• nie stosujemy rozwiązań nie przebadanych lub takich, które nie
przeszły testu zderzeniowego;

• wprowadziliśmy do oferty ambulans o DMC 3,88 pozwalający na
Mocowanie plecaka medycznego pełniące równocześnie
funkcję półki pozwalającej na „awaryjne” korzystanie
z plecaka we wnętrzu karetki.

wyposażenie przedziału medycznego w 3 niezależne fotele przy
zapewnieniu właściwej wagi własnej karetki;

• otworzyliśmy możliwość umieszczania w ambulansie większej ilości

osób i sprzętu medycznego bez ryzyka utraty gwarancji samochodu
i ponoszenia po jej upływie kosztów częstszych napraw zawieszenia,
hamulców i silnika związanych z przekraczaniem DMC pojazdu;

• dla ambulansów bez przejścia wprowadziliśmy specjalny fotel ze

zintegrowanymi pasami dziecięcymi pozwalającymi na bezpieczne
przewożenie małego dziecka (od 10 kg) w pozycji siedzącej.

„Wszystko na swoim miejscu” – schowek techniczny
z szufl adami na drobny sprzęt.
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