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1. ΟΜΑ∆Α 1: ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ 

1. ∆ιασωστικά γάντια Braveman (15 τεµάχια) 

Περιγραφή 

Τα διασωστικά γάντια Braveman του οίκου August Penkert Γερµανίας είναι πιστοποιηµένα 
σύµφωνα µε το πρότυπο ασφαλείας EN 388 Category III και προσφέρουν άριστη προστασία σε 
τεχνικές εργασίες πυρόσβεσης και διάσωσης.  
Κατασκευασµένα απο πρωτογενή υλικά υψηλών προδιαγραφών και µε την ποιότητα της Penkert® 
GmbH, τα διασωστικά γάντια Braveman είναι φιλικά προς το δέρµα, άνετα σε πολύωρη χρήση 
αλλά και ιδιαίτερα ανθεκτικά σε τριβές και νερά. 
Η παλάµη και το επάνω µέρος του χεριού καλύπτουν µήκος περίπου 20 cm και είναι 
κατασκευασµένα απο αδιάβροχο και ανθεκτικό στη θερµότητα µαύρο µαλακό βοϊο δέρµα 
πάχους 1.2mm µε βέλτιστη αφή. Εσωτερικά, τα γάντια είναι επενδυµένα µε µεµβράνη απο 100% 
Kevlar ®  που διασφαλίζει την απαραίτητη µόνωση απο τα θερµικά φορτία και αυξάνει το επίπεδο 
προστασίας απο κοψίµατα και διατρήσεις αιχµηρών αντικειµένων. Επιπρόσθετα, το γάντι είναι 
επενδυµένο µε ειδικό προστατευτικό αφρώδες υλικό πάχους 5 mm που προσφέρει αυξηµένη 
προστασία στα δάχτυλα και στις αρθρώσεις του χεριού. 
Η µανσέτα είναι κατασκευασµένη απο πυρίµαχο κανβά µήκους 20 cm και 
διαθέτει αντανακλαστική ταινία 3M™ καθώς επίσης ειδικό ιµάντα Velcro™ που επιτρέπει την 
προσαρµογή του φάρδους και την άριστη εφαρµογή στο χέρι. 
Για την ανάρτηση τους στη ζώνη, τα γάντια διάσωσης Braveman διαθέτουν ενσωµατωµένο κρίκο 
στερέωσης. 

Χαρακτηριστικά 

• Άνετη εφαρµογή σε πολύωρη χρήση 
• Αδιάβροχα και ανθεκτικά σε τριβές 
• Κατασκευασµένα απο µαλακό βόϊο δέρµα πάχους 1.2mm µε άριστη αφή 
• Εσωτερική επένδυση απο 100% Kevlar µε άριστη προστασία απο κοψίµατα και θερµικά 
φορτία 
• Επιπρόσθετη προστασία του χεριού απο εσωτερικό αφρώδες υλικό πάχους 5mm 
• Πυρίµαχη µανσέτα µήκους 20 cm µε ρυθµιζόµενο ιµάντα προσαρµογής απο Velcro™ 
• Αντανακλαστική ταινία 3Μ™ σε χρώµα κίτρινο-ασηµί-κίτρινο 
• Ενσωµατωµένος κρίκος ανάρτησης στη ζώνη 

Προτεινόµενη Χρήση 
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Για δύσκολες τεχνικές εργασίες πυρόσβεσης και διάσωσης όπου το γάντι δεν έρχεται σε απευθείας 
επαφή µε τη φωτιά. 

Προδιαγραφές 

• Επίστρωση παλάµης : Μαλακό βόϊο δέρµα πάχους 1.2 mm 
• Επίστρωση δαχτύλων : Μαλακό βόϊό δέρµα πάχους 1.2 mm 
• Εσωτερική µεµβράνη : 100% Kevlar και αφρώδες υλικό πάχους 5mm 
• Συνολικό µήκος : 40 εκατοστά 
• Μήκος µανσέτας : 20 εκατοστά 
• Μεγέθη : απο XS έως XXL 
• Πιστοποίηση : Κατηγορία ΙΙΙ σύµφωνα µε το πρότυπο EN 388:2003 = 4244 

Εγγύηση 

• Εγγύηση κατασκευαστή ενός (1) έτους 
 

2. ∆ερµάτινα Γάντια (20 τεµάχια) 

Περιγραφή 

Τα γάντια εργασίας HexArmor HEX1 2125 είναι κατασκευασµένα µε υλικά υψηλής ποιότητας 
και κάτω από τις υψηλότερες προδιαγραφές για να παρέχουν στον χρήστη ασφάλεια από 
µηχανικούς κινδύνους σε κάθε εργασία και δραστηριότητα χωρίς όµως να περιορίζουν την άνεση, 
την αίσθηση της αφής και την ευκολία των κινήσεων. 
Τα γάντια ασφαλείας HEX1 2125 της HexArmor Αµερικής έχουν παλάµη από δέρµα κατσίκας µε 
ενισχυµένες ραφές που προσφέρει άνεση, άψογη αίσθηση αφής και εξαιρετική λαβή σε στεγνές 
αλλά και υγρές συνθήκες και το επάνω µέρος των χεριών πρστατεύει τονχρήστη από προσκρούσεις 
αντικειµένων. 
Είναι ανθεκτικά στις τριβές και το σκίσιµο που προκαλείται από φθορά λόγω χρήσης και στις ζώνες 
προστασίας βαθµολογείται 1 1 3 2 σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 388 για γάντια 
ασφάλειας εργασίας. 
Το ανθεκτικό και µαλακό υλικό τους αγκαλιάζει και προσαρµόζεται στο χέρι του χρήστη, 
προσφέρει καλύτερη κίνηση και χρήση εργαλείων και αντικειµένων, και σε συνδυασµό µε την 
ενισχυµένη ένωση µεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα προσφέρουν εξαιρετική ευκινησία και 
παρατείνουν τη ζωή των γαντιών. Η ελαστική µανσέτα SlipFit® βοηθάει τον χρήστη να φορέσει, 
αλλά και να βγάλει, πολύ εύκολα και γρήγορα τα γάντια. 
Τα γάντια ασφαλείας HexArmor  HEX1 2125 είναι κατασκευασµένα από υλικά φιλικά προς το 
δέρµα, αλλά και το περιβάλλον. 

Χαρακτηριστικά 

• Υψηλής ποιότητας υλικά, φιλικά προς το δέρµα και το περιβάλλον 
• Ενισχυµένη ένωση µεταξύ δείκτη και αντίχειρα που παρατείνει τη ζωή τους 
• Παλάµη από δέρµα κατσίκας µε ενισχυµένες ραφές για εξαιρετική λαβή σε στεγνές αλλά 
και υγρές συνθήκες 
• Αντοχή στις τριβές και το σκίσιµο από φθορά λόγω χρήσης 
• Το επάνω µέρος των χεριών προστατεύει από προσκρούσεις αντικειµένων 
• ∆εν περιορίζουν την αίσθηση της αφής και την ευκολία των κινήσεων 
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• Ελαστική µανσέτα SlipFit® που βοηθάει τον χρήστη να φορέσει, αλλά και να βγάλει, πολύ 
εύκολα και γρήγορα τα γάντια 
• Έχουν ταµπελάκι ονόµατος 
• Ζώνες προστασίας 1 1 3 2, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 388 

Προτεινόµενη Χρήση 

Η ασφάλεια που παρέχουν τα γάντια εργασίας HEX1 2125 της HexArmor Αµερικής από 
µηχανικούς κινδύνους, η ανθεκτικότητά τους και η εξαιρετική λαβή σε στεγνές και υγρές συνθήκες 
σε συνδυασµό µε την ευκινησία και την αίσθηση της αφής που προσφέρουν τα κάνουν ιδανικά για 
κάθε εργασία και δραστηριότητα που απαιτεί προστασία για τα χέρια σας. 

Προδιαγραφές 

• Υλικό κατασκευής: 49% ∆έρµα Κατσίκας, 22% Nylon, 14% Αφρό Polyol 8% PVC, 3% 
Βαµβάκι, 3% PU, 1% Πολυεστέρα 
• Υλικό παλάµης: ∆έρµα Κατσίκας 
• Μανσέτα: Ελαστική SlipFit® 
• Αντοχή στις τριβές: 1 (µε µέγιστο 4) 
• Αντοχή κοπής από λείες επιφάνειες: 1 (µε µέγιστο 5) 
• Αντοχή στο σκίσιµο από φθορά λόγω χρήσης: 3 (µε µέγιστο 4) 
• Αντοχή στη διάτρηση: 2 (µε µέγιστο 4) 
• Πιστοποίηση: CE EN 388 

Περιεχόµενα 

• Ένα ζευγάρι γάντια εργασίας HexArmor HEX1 2125 σε µαύρο χρώµα 
 

3. Αδιάβροχες στολές (6 σετ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αδιάβροχη ολόσωµη φόρµα αναβατών µαύρου χρώµατος µε αντανακλαστικές λευκές ραφές, για 
µεγάλη ορατότητα. 
 

4. Στολές πυρίµαχες (χιτώνιο και παντελόνι) (18 σετ) 
 

5. Γαλότσες µεσαίου ύψους (6 ζεύγη) 

Περιγραφή 

Γαλότσα από PVC, µε αντιολισθητική σόλα από PVC και ύψος 33 cm 

6. ΑΡΒΥΛΕΣ   Ν 40 – 42 (20 ζεύγη) & 43 – 46 (10 ζεύγη) 

Περιγραφή 
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Τα HAIX  Airpower X21 είναι από τα πιο ανθεκτικά και άνετα άρβυλα εργασίας, µε τα οποία 
αισθάνεστε άνετα ακόµη και έπειτα από µία κουραστική ηµέρα και είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα 
µε τα πρότυπα ασφαλείας CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRB. 
Εξωτερικά έχουν µαλακό, αδιάβροχο, υδροφοβικό και διαπνέον δέρµα πάχους 2.0 - 2.2 mm ενώ 
εσωτερικά η επένδυση GORE-TEX® Performanceπαρέχει επιπλέον προστασία. Τέσσερα (4) 
στρώµατα υδροφοβικής µεµβράνης GORE-TEX® η οποία παρέχει άριστη στεγανότητα και 
αερισµό, διασκορπίζει τη θερµότητα και δεν την κρατάει εγκλωβισµένη στο εσωτερικό, δεν 
επιτρέπει την υγρασία να εισχωρήσει αλλά και αποβάλει την όποια υγρασία υπάρχει στο 
εσωτερικό. Η ανθεκτική στις τριβές φόδρα τους έχει ένα µεσαίο στρώµα υφάσµατος Fleece και 
παρέχει βελτιστοποιηµένη άνεσησε όλες τις κλιµατικές συνθήκες, κάθε εποχή του χρόνου, 
κρατώντας το πέλµα ζεστό το χειµώνα και δροσερό το καλοκαίρι. 
Τα άρβυλα HAIX  Airpower X21 είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να διατηρούν τα πόδια σας 
ξεκούραστα είτε σε πολύωρη ορθοστασία είτε σε µακρινές πεζοπορίες. Η σόλα Airpower X που 
χρησιµοποιείται στα άρβυλα Airpower X21 είναι κατασκευασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
απορροφάει κάθε κραδασµό και να προστατεύει τις αρθρώσεις σας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
την ασφαλή στάση του σώµατος σε κάθε θέση. Επιπρόσθετα, η κατασκευασµένη από TPU/PU 
σόλα, είναι ιδιαίτερα αντιολισθητική (SRB), έχει σταθερό πάτηµα σε σκληρές επιφάνειες αλλά και 
στη λάσπη, το χιόνι ακόµα και σε παγωµένους δρόµους ενώ παρέχει µόνωση από το κρύο (CI) και 
αποτρέπει την εισχώρηση νερού (WR), λαδιών και καυσίµων. 
Τα άρβυλα ασφαλείας Airpower X21 έχουν εσωτερικό ανατοµικό, αντικραδασµικό πάτο που 
απωθεί την υγρασία, απορροφάει τον ιδρώτα και στεγνώνει γρήγορα προσφέροντας 
αντιβακτηριακή δράση και αποτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο και τη δηµιουργία δυσάρεστων 
οσµών λόγω βακτηρίων. ∆ιαθέτουν προστατευτικά εσωτερικά της σόλας και επάνω απο τα 
δάχτυλα, παρέχοντας απόλυτη προστασία του ποδιού από πτώση αντικειµένων ή διάτρηση από 
αιχµηρά αντικείµενα και στην κατάταξη ασφαλείας είναι κατηγορίας S3. 
Η αρβύλα εργασίας έχει δέρµα ειδικά επεξεργασµένο µε την πατενταρισµένη τεχνολογία Sun 
Reflect και αντανακλά το φως του ήλιου ώστε να µη ζεσταίνεται το άρβυλο και να µην ανεβαίνει η 
θερµοκρασία στο εσωτερικό του. Εσωτερικά, το HAIX AS System, χάρη στο ανατοµικά 
σχεδιασµένο καλούπι του παπουτσιού, παρέχει βελτιωµένη υποστήριξη στη φτέρνα και την καµάρα 
του ποδιού για βέλτιστη εφαρµογή και ξεκούραστη χρήση εν ώρα υπηρεσίας ενώ το Climate 
System αποµακρύνει αποτελεσµατικά την υγρασία από το εσωτερικό της µπότας.  
Οι αδιάβροχες αρβύλες ασφαλείας HAIX Airpower X21 δένουν εύκολα και γρήγορα 
προσφέροντας άνετη εφαρµογή χωρίς πιέσεις, είναι αντιστατικές, και δεν αφήνουν σηµάδια σε 
επιφάνειες όπως ανοιχτόχρωµα πλακάκια ή ευαίσθητες επιστρώσεις δαπέδων. 

Χαρακτηριστικά 

• Ιδιαίτερα ανθεκτικές για προστασία αλλά και άνετη, ξεκούραστη χρήση 
• Μαλακό, διαπνέον, αδιάβροχο δέρµα υψηλής ποιότητας 
• Με την ειδική επεξεργασία του δέρµατος µε την τεχνολογία Sun Reflect αντανακλούν το 
φως του ήλιου ώστε να µην ανεβαίνει η θερµοκρασία στο εσωτερικό τους 
• Ανατοµικός, αντικραδασµικός πάτος που απωθεί την υγρασία, απορροφά τον ιδρώτα, 
στεγνώνει γρήγορα προσφέροντας αντιβακτηριακή δράση και αποτρέπει τις δυσάρεστες οσµές που 
προκαλούνται από βακτήρια 
• Εσωτερική επένδυση GORE-TEX® Performance, µε τέσσερα (4) στρώµατα υδροφοβικής 
µεµβράνης GORE-TEX® αυξηµένη προστασία από διείσδυση χηµικών και αίµατος στο εσωτερικό 
του άρβυλου 
• ∆ιασκορπίζει τη θερµότητα και δεν την εγκλωβίζει στο εσωτερικό του άρβυλου 
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• Αποτρέπει την εισχώρηση της υγρασίας στο εσωτερικό αλλά και αποβάλει την όποια 
υγρασία υπάρχει στο εσωτερικό 
• Ανθεκτική στις τριβές φόδρα, µε ένα µεσαίο στρώµα υφάσµατος Fleece, παρέχει άνεση σε 
όλες τις κλιµατικές συνθήκες 
• Σόλα κατασκευασµένη από TPU/PU, αντιστατική, που αποτρέπει την εισχώρηση νερού 
(WR), χηµικών, λαδιών και καυσίµων ενώ παρέχει µόνωση από το κρύο (CI) 
• Σχεδιασµένη για βέλτιστη απόδοση στο τρέξιµο σόλα, ιδιαίτερα αντιολισθητική (SRB), µε 
σταθερό πάτηµα σε σκληρές επιφάνειες αλλά και στη λάσπη, το χιόνι ακόµα και σε παγωµένους 
δρόµους 
• Κατηγορίας S3 και πιστοποιηµένες µε τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας CE EN ISO 
20345:2011 S3 CI WR SRB 

Προτεινόµενη Χρήση 

Τα άρβυλα εργασίας HAIX Airpower X21 είναι σχεδιασµένα για σκληρή αλλά ξεκούραστη 
ολοήµερη χρήση σε κάθε περιβάλλον εργασίας και είναι κατάλληλα και για χρήση από 
αστυνοµικούς. 

Προδιαγραφές 

• Υλικό κατασκευής: Αδιάβροχο δέρµα 2.0-2.2 mm 
• Εσωτερική επένδυση: GORE-TEX® Performance 
• Υλικό σόλας: TPU/PU 
• Τύπος σόλας: Airpower X 
• Ύψος: 18 cm 
• Απευθυνόµενο σε: Εργαζόµενους στη βιοµηχανία 
• Κατάλληλο και για: Αστυνοµικούς, ∆ασονόµους 
• Φύλο: Άντρες, Γυναίκες 
• Εποχή: Χειµώνας, Καλοκαίρι, Άνοιξη, Φθινόπωρο 
• Βάρος: 936 gr (το κάθε παπούτσι) 
• Κατηγορία ασφαλείας: S3 
• Πιστοποίηση: CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRB 

Περιεχόµενα 

• Ένα ζευγάρι άρβυλα ασφαλείας HAIX Airpower X21 σε µαύρο χρώµα 

Εγγύηση 

Για τα προϊόντα της Haix®, ισχύει εκ του νόµου εγγύηση για 24 µήνες για υλικά και εργασιακά 
ελαττώµατα. Εξαιρούνται από την παρούσα εγγύηση τα µέρη που υπόκεινται σε φυσική φθορά, π.χ. 
σόλες. Αποκλείονται επίσης οι ζηµιές και τα ελαττώµατα που προκύπτουν στο πλαίσιο της 
προστατευτικής λειτουργίας του προϊόντος. Για τις ζηµίες που έχουν συµβεί λόγω ακατάλληλης 
φροντίδας και εσφαλµένης χρήσης και πίεσης του προϊόντος, η εταιρεία δεν µπορεί να αναλάβει 
οποιαδήποτε ευθύνη. 
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7. Άρβυλα πυρασφάλειας 

 (Νο 42(τεµ. 2), 43 (τεµ 1), 44 (τεµ 5) και 45 (τεµ 4)) 

 

Περιγραφή 

Τα άρβυλα HAIX  Airpower R91 είναι το κορυφαίο πολυ-λειτουργικό υπόδηµα ασφαλείας για 
επιχειρήσεις διάσωσης και πυρόσβεσης, πιστοποιηµένο µε τα νεότερα πρότυπα EN 15090:2012 
Type F1PA, καθώς επίσης η χρήση του προτείνεται απο τον κατασκευαστή για αστυνοµικούς και 
εργαζόµενους στη ναυτιλία και τη βιοµηχανία. 
Τα άρβυλα HAIX Airpower R91 είναι εξοπλισµένα µε τη σόλα Airpower R, η οποία προσφέρει 
µοναδικά χαρακτηριστικά προστασίας και άνεσης κατά το βάδισµα. Κατασκευασµένη απο 
καοτσούκ και πολυουρεθάνη, διαθέτει ειδικά σχεδιασµένο πέλµα για ισχυρή πρόσφυση στο δρόµο, 
είναι εξαιρετικά εύκαµπτη και ξεκούραστη, προστατεύει απόλυτα απο τα νερά και την υγρασία ενώ 
προσδίδει εξαίρετη αντιολισθητική συµπεριφορά ακόµα και σε δύσκολες συνθήκες πάγου. 
Η σόλα Airpower R  πληρεί τα στάνταρ EN ISO 20345:2011 και EN 15690/2012 για υποδήµατα 
ασφαλείας και είναι χαρακτηρισµένη ως HI1 CI T SRC, που σηµαίνει ότι προσφέρει εξαιρετική 
µόνωση του πέλµατος απο το κρύο (CI) και τη ζέστη ακόµη και σε ακραίες θερµοκρασίες (HI1), 
είναι αντιστατική, εξαιρετικά αντιολισθητική (SRC) και ιδιαίτερα ανθεκτική στα λάδια και στα 
χηµικά, ενώ διαθέτει εσωτερική ενίσχυση KEVLAR που προστατεύει αποτελεσµατικά το πέλµα 
απο διατρήσεις αιχµηρών αντικειµένων, χωρίς να αυξάνεται το βάρος της αρβύλας. 
Επιπρόσθετα, οι αρβύλες ασφαλείας Airpower R91 διαθέτουν το σύστηµα HAIX HD-Cap-
System, το οποίο είναι ένα κάλυµµα απο καοτσούκ για την προστασία των δαχτύλων απο κρούσεις 
αντικειµένων, µε ειδικά σχεδιασµένο προφίλ που αυξάνει την ανθεκτικότητα του σε µακρόχρονη 
χρήση, ενώ είναι ιδιαίτερα ψηλό και φαρδύ έτσι ώστε να διατηρεί την άνεση του ποδιού. Ακόµη, τα 
άρβυλα HAIX R91  διαθέτουν την τεχνολογία HAIX AS-System, χάρη στην οποία διατηρείται η 
φυσική καµπύλη του πέλµατος ενώ το πόδι συγκρατείται σταθερό στην βέλτιστη θέση, αυξάνοντας 
έτσι την άνεση αλλά και τη σωστή στάση του σώµατος. Επιπλέον, η περιοχή της φτέρνας διαθέτει 
ειδικό σύστηµα HAIX Absorption  ενσωµατωµένο µέσα στη σόλα, για την αποτελεσµατική 
απορρόφηση των κραδασµών. 
Οι αρβύλες διάσωσης και πυρόσβεσης R 91 της HAIX είναι κατασκευασµένες απο αδιάβροχο 
δέρµα άριστης ποιότητας πάχους 2.0 - 2.2 mm, διαθέτουν συνολικό ύψος 19.5 εκατοστά και βάρος 
µόλις 1 κιλό, ενώ η εφαρµογή τους γίνεται εύκολα και γρήγορα, χάρη στο πατενταρισµένο σύστηµα 
δεσίµατος FL-Fit-System της HAIX. Εσωτερικά, οι R91 είναι επενδυµένες µε 
υδροφοβική µεµβράνη CROSSTECH®, η οποία παρέχει άριστη στεγανότητα και διαπνοή του 
ποδιού, καθώς επίσης και αυξηµένη προστασία απο διείσδυση χηµικών, αίµατος και άλλων 
οργανικών υγρών. Η ανθεκτική στις τριβές φόδρα τους παρέχει βελτιστοποιηµένη άνεση σε όλες τις 
κλιµατικές συνθήκες κρατώντας το πέλµα ζεστό το χειµώνα και δροσερό το καλοκαίρι. 

Χαρακτηριστικά 

• Πιστοποιηµένες Type F1PA για χρήση σε επιχειρήσεις διάσωσης και πυρόσβεσης σε 
ανοιχτό περιβάλλον 
• Χαµηλό ύψος 19.5 cm για ευκολία κατά το βάδισµα σε ανάβαση αλλά και στην οδήγηση 
• Άριστη στεγανότητα µε τη χρήση υδροφοβικής µεµβράνης CROSSTECH® 
• Εξαιρετική αντιολισθητική συµπεριφορά σε νερά, πάγους και χιόνια 
• Άριστα επίπεδα µόνωσης απο τη θερµότητα και το κρύο 
• Αντιστατική προστασία και αυξηµένη αντοχή σε χηµικά, καύσιµα και λάδια 
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• Επεξεργασία δέρµατος Sun Reflect για την αποµάκρυνσης της θερµότητας απο την ηλιακή 
ακτινοβολία 
• Εσωτερική ενίσχυση της σόλας µε KEVLAR για απόλυτη προστασία απο διάτρηση 
αιχµηρών αντικειµένων 
• Σύστηµα απορρόφησης των κραδασµών στην περιοχή της φτέρνας 
• Ειδικός σχεδιασµός της σόλας για την υποστήριξη της καµπυλότητας του ποδιού και τη 
συγκράτηση του στη σωστή θέση 
• Σύστηµα πρόσδεσης FL-Fit-System µε δυο κορδόνια για ταχεία εφαρµογή στο πόδι 
• Κορυφαία τεχνολογία και εγγύηση ποιότητας απο τον ηγέτη στο χώρο HAIX Γερµανίας 

Προτεινόµενη Χρήση 

Οι αρβύλες HAIX Airpower R91 είναι ένα πολυ-λειτουργικό υπόδηµα ασφαλείας, σχεδιασµένο για 
χρήση σε επιχειρήσεις διάσωσης και πυρόσβεσης σε ανοιχτό περιβάλλον, καθώς επίσης 
προτείνονται απο τον κατασκευαστή για χρήση στη βιοµηχανία και τη ναυτιλία, αλλά και απο 
αστυνοµικούς και εργαζόµενους στα σώµατα ασφαλείας. 

Προδιαγραφές 

• Υλικό κατασκευής: ∆έρµα αδιάβροχο πάχους 2.0 - 2.2 cm 
• Εσωτερική µεµβράνη: CROSSTECH® 
• Υλικό σόλας: Ειδική σύνθεση καουτσούκ 
• Τύπος σόλας: Airpower R 
• Ύψος: 19.5 cm 
• Απευθυνόµενο κυρίως σε: ∆ιασώστες 
• Κατάλληλο και για: Πυροσβέστες, Αστυνοµικούς 
• Φύλο: Άντρες, Γυναίκες 
• Εποχή: Χειµώνας, Καλοκαίρι, Άνοιξη, Φθινόπωρο 
• Βάρος: 966 gr (το κάθε παπούτσι) 
• Κατηγορία ασφαλείας: Type F1PA, Typ HI1 - για πυρόσβεση σε ανοιχτό περιβάλλον 
• Πιστοποίηση: CE 0197 EN 15090:2012 HI1 CI T SRC - TYP F1PA 

8. Παντελονι νοµεχ ifestos 5pb 

9. Xιτωνιο  νοµεχ ifestos 5pb 

10.  ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ (30 τεµάχια) 

Περιγραφή 

- Pentagon BDU Pants (Rip-stop) - Olive Drab 
- Ripstop ύφασµα 65/35 πολυεστέρα βαµβάκι 
- Κουµπί µέσης 
- Τσέπες µηρού που ασφαλίζουν µε κουµπιά 
- Ενισχυµένη περιοχή στα γόνατα και στην έδρα 
- Ρυθµιζόµενο µήκος µέσης 
- Ρυθµιζόµενο µπατζάκι µε κλείσιµο µε κορδόνι 
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11. Χιτώνια (25 τεµάχια) 

Περιγραφή 

Ύφασµα  Pollycotton Rip-stop 
- Ελαφρυά, ανθεκτική κατασκευή 
- Σχεδίαση µε 4 τσέπες 
- Κλείσιµο µε κουµπιά 
- Ρυθµιζόµενη µέση 
- Ενισχυµένοι αγκώνες 
- Ρυθµιζόµενα µανίκια µε κουµπιά 
- Ενσωµατοµένη θέση για στυλό στην τσέπη του στήθους 
 

12. ΦΑΝΕΛΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ (60 τεµάχια) 

Περιγραφή 

Φανέλα Ανδρική, 100% Βαµβάκι 

13 . Μπλούζες τύπου POLO (80 τεµάχια) 

Περιγραφή 

100% βαµβακερό. 

Βάρος  (180gr). 

Επιγονατίδες (SpencerPR 50) 

Περιγραφή 

 

14. Φακούς κεφαλής 

Περιγραφή 

Ο φακός 3AAA eLED Vizion I του οίκου Underwater Kinetics (UK) Η.Π.Α. είναι ο κορυφαίος 
αντιεκρηκτικός φακός κεφαλής για χρήση στο ιδιαίτερα απαιτητικό βιοµηχανικό περιβάλλον. 
Ο φακός κεφαλής της UK 3AAA eLED Vizion I  είναι εντυπωσιακά ελαφρύς και απόλυτα 
αδιάβροχος, κατασκευασµένος απο ισχυρό ABS, LEXAN και λάστιχο, κατάλληλος για χρήση στις 
πιο δύσκολες συνθήκες. Χτυπήστε τον, παγώστε τον ή βυθίστε τον και θα εκπλαγείτε µε την 
ανθεκτικότητα του !! 
Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του βιοµηχανικού φακού κεφαλής 3AAA eLED Vizion I 
της Underwater Kinetics Αµερικής δεν περιορίζονται µόνο στην ανθεκτικότητα του. 
Εξοπλισµένος µε ένα ισχυρό λαµπτήρα eLED, µπορεί να εκπέµπει λευκό φωτισµό µε απόδοση 65 
Lumen σε εµβέλεια 60 µέτρα, ενώ ειδικά σχεδιασµένοι οπτικοί δίαυλοι βοηθούν στην εστίαση της 
φωτεινής ακτίνας, µετατρέποντας στην σε πιο περιεκτική και καθαρή, ενώ παράλληλα οι ειδικά 
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σχεδιασµένοι µηχανισµοί (Thermal Recovery System) για τη διατήρηση της ενέργειας, µεταφέρουν 
την θερµότητα πίσω στις µπαταρίες, προσδίδοντας µε αυτό τον τρόπο αυξηµένη αυτονοµία 
λειτουργίας που φτάνει έως και τις 17 ώρες !! 
Επιπρόσθετα, ο βιοµηχανικός φακός κεφαλής 3AAA eLED Vizion I εκπέµπει τρια (3) 
διαφορετικά είδη φωτεινών ακτίνων : προεστιασµένης δέσµης σε ένα σηµείο, δέσµης µε διάχυτο 
φώς καθώς και δέσµη µε κόκκινο διάχυτο φώς, ενώ επίσης έχει και δυνατότητα ρύθµισης σε 
χαµηλή ή υψηλή ισχύ. 
Ακόµη, χάρη στον πλαϊνό ρυθµιστή και το µεγάλο πλήκτρο ενεργοποίησης, η ενεργοποίηση του 
φακού και ρύθµιση της γωνίας της δέσµης γίνονται εύκολα ακόµη και µε τα γάντια εργασίας, ενώ ο 
λαµπτήρας LED µπορεί να αποσπαστεί εύκολα απο τον ιµάντα κεφαλής, έτσι ώστε να 
χρησιµοποιηθεί ώς φορητός φωτισµός. 
Ο φακός κεφαλής UK 3AAA eLED Vizion I  είναι διαθέσιµος σε δυο διαφορετικές εκδόσεις, µε 
βαµβακερό λουράκι ιδανικό για απευθείας εφαρµογή στο κεφάλι ή µε λαστιχένιο ιµάντα που 
προσφέρει άριστη και σταθερή εφαρµογή σε χρήση µε τα κράνη ασφαλείας. 

Χαρακτηριστικά 

• Σχεδιασµένος για τις πιο απαιτητικές συνθήκες χρήσης στη βιοµηχανία 
• Απίστευτα ανθεκτικός και απόλυτα στεγανός για χρήση σε κάθε καιρική συνθήκη 
• Αντιεκρηκτικός πιστοποιηµένος ATEX για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες 
• Ισχυρός λαµπτήρας eLED µε δέσµη λευκού φωτός 65 Lumen 
• ∆υο επίπεδα λειτουργίας high και low 
• Τρεις επιλογές δέσµης φωτός, προεστιασµένη, διάχυτη και κόκκινη διάχυτη 
• ∆υνατότητα εύκολης αφαίρεσης του λαµπτήρα απο τον ιµάντα κεφαλής για χρήση 
• Επιλογή ιµάντα κεφαλής µεταξύ βαµβακερού και λαστιχένιου για χρήση µε κράνη 
ασφαλείας 
• Κατασκευάζεται στην Αµερική µε την εγγύηση του οίκου Underwater Kinetics Η.Π.Α. 

Προτεινόµενη Χρήση  

Ο φακός UK 3AAA eLED Vizion I είναι ο κορυφαίος αντιεκρηκτικός φακός κεφαλής για χρήση σε 
βιοµηχανικό περιβάλλον, είναι σχεδόν άθραυστος, απόλυτα αδιάβροχος και µπορεί να παράγει 
ισχυρό φωτισµό 65 Lumen για µεγάλη χρονική διάρκεια έως και 17 ώρες. 

Προδιαγραφές 

• Τύπος λαµπτήρα : eLED 
• Χρώµα δέσµης : Λευκό ή διάχυτο κόκκινο 
• Επιλογές δέσµης : Προεστιασµένο λευκό, διάχυτο λευκό, διάχυτο κόκκινο 
• Μέγιστη εµβέλεια : 60 m 
• Μέγιστη ένταση : 65 Lumen 
• Επιλογές λειτουργίας : Ισχυρό και χαµηλό 
• Τροφοδοσία : 3AAA Αλκαλικές / LR6 
• Αυτονοµία : 13 ώρες (high) ή 17 ώρες (low) 
• Προστασία Περιβλήµατος : IP67 
• Μέγιστο βάθος βύθισης : 10 m 
• Βάρος : 110.50 gr 
• ∆ιαστάσεις : 7.62 x 3.81 x 4.57 cm 
• Πιστοποιήσεις : UL STD 783, UL STD 913, CSA STD, ETL, CL I, II, III DIV 1, t4 Exia, 
ATEX Zone 2, II 2G Ex ib IIC T4 
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• Κατηγορία φακού : Βιοµηχανικός αντιεκρηκτικός πιστοποιηµένος κατά ATEX 

Περιεχόµενα 

• Φακός κεφαλής 3AAA eLED Vizion I 
• Ιµάντας κεφαλής βαµβακερός 
• 3 µπαταρίες αλκαλικές 1.5 V AAA 

Εγγύηση 

• Εγγύηση κατασκευαστή δυο (2) ετών 

 

15. Νιτσεράδα µε αντανακλαστικές ταινίες 

Περιγραφή 

Νιτσεράδα κοστούµι της σειράς Q&S από PU/ Polyester µε υφασµάτινο φορέα polyester. 
Εξαιρετικής αντοχής και ελαστικότητας κοστούµι µε αντανακλαστικό σιρίτι. Το σακάκι φέρει 
ενσωµατωµένη κουκούλα που κρύβεται στο γιακά και µανσέτες µε velcro. 
Το παντελόνι φέρει κορδόνι σύσφιξης στη µέση και τρουκς στα µπατζάκια. 

 

16. ΚΑΠΕΛΑ ΤΖΟΚΕΥ  

Περιγραφή 

Βαµβακερό 5φυλλο καπέλο µε οµοιόµορφη πρόσοψη και ρυθµιστή στο πίσω µέρος. 

17. Επιχειρησιακά γιλέκα 

Περιγραφή 

Γιλέκο Επιχειρησιακό "Vest Tactical (9 pockets)" της εταιρείας MIL-TEC® . ∆ιαθέτει 9 
διαφορετικές τσέπες, ρυθµιζόµενα λουράκια και φερµουάρ. 

Υλικό κατασκευής: 100% Νάιλον 

Χρώµα: Μαύρο 
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2. ΟΜΑ∆Α 2: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

1. Ατοµικό φαρµακείο (5 τεµάχια) 
Περιγραφή 
Να περιλαµβάνονται: 

• 1 αυτοκόλλητη ταινία 2,5cmX5m 
• 14 αυτοκόλλητα επιθέµατα 

• 2 αποστειρωµένοι επίδεσµοι 100x80mm 
• 1 αποστειρωµένος επίδεσµος 100x120mm 
• 1 αποστειρωµένος επίδεσµος εγκαυµάτων 400x600mm 

• 1 αποστειρωµένος επίδεσµος εγκαυµάτων 600x800mm 
• 2 επίδεσµοι 6cmX4m 

• 3 επίδεσµοι 8cmX4m 
• 1 επίδεσµος πίεσης 6x8cm 
• 1 κουβέρτα έκτακτης ανάγκης 210x160cm 

• 6 αποστειρωµένες κοµπρέσες 10x10cm χωρίς ύφανση 
• 2 τρίγωνοι επίδεσµοι 

• 2 καθαριστικά µαντήλια 
• Ψαλίδι εκτάκτου ανάγκης 

• 1 ζευγάρι γάντια µιας χρήσης 
• 1 βιβλίο πρώτων βοηθειών 

2. Αυτόµατο Πιεσόµετρο (1 τεµάχιο) 
Περιγραφή 

• Να έχει µεγάλη LCD οθόνη µε µεγάλα ευανάγνωστα ψηφία και µπλε φωτισµό 

• Να διαθέτει ηχητική ειδοποίηση για κάθε λειτουργικό σφάλµα 

• Να Εντοπίζει την αρρυθµία και εµφανίζει ένδειξη στην οθόνη 

• Να ∆ιαθέτει λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης για εξοικονόµηση ενέργειας 

• Να έχει ένδειξη αλλαγής µπαταρίας στην οθόνη 

• Να Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και µε τροφοδοτικό  

• Για περίµετρο µπράτσου από 22-30 cm 

• Με θήκη µεταφοράς 

 
3. Oξύµετρα κορεσµού οξυγόνου (2 τεµάχια) 
Περιγραφή:  
Κορεσµός Οξυγόνου: 0% έως 100% 
Εύρος καρδιακών παλµών: 18 έως 321 παλµοί ανά λεπτό [beats/min] 
Εύρος ακρίβειας κορεσµού: 70 – 100% SpO2 ± 2 % 
Εύρος ακρίβειας καρδιακών παλµών: 20 – 250 BPM ± 3 ψηφία 
Οθόνη LCD: 2,75 «L, 1,5» W, 1,125 «D 
∆ιαστάσεις: 6.9 cm x 3.7 cm x 2.6 cm 
Να λειτουργεί µε τα περισσότερα µεγέθη δακτύλων παιδιών και ενηλίκων 
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4. Εκπαιδευτικό πρόπλασµα Little Anne του οίκου Laerdal Νορβηγίας για εκπαίδευση στην 
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (1 τεµάχιο) 
Περιγραφή 
Το εκπαιδευτικό πρόπλασµα Little Anne του οίκου Laerdal Νορβηγίας είναι ενα πρακτικό και 
οικονοµικό οµοίωµα ενήλικα, το οποίο εξασφαλίζει ρεαλιστική εκπαίδευση στην 
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, επιτρέποντας την «hands-on» πρακτική εξάσκηση και των 
εκπαιδευοµένων στην παροχή αποτελεσµατικών θωρακικών συµπιέσεων και στοµατικών 
εµφυσήσεων. 
Το εκπαιδευτικό οµοίωµα Little Anne παρέχει ρεαλισµό χωρίς όρια και χαρακτηριστικά που 
ανταποκρίνονται στις πιο αυξηµένες προσδοκίες για ποιοτική εκπαίδευση: 
Η ρεαλιστική ανύψωση και πτώση του στήθους, κατά την εφαρµογή των εµφυσήσεων, αυξάνει την 
ποιότητα της πρακτικής εξάσκησης ενώ ο αεραγωγός ανοίγει µόνο όταν γείρουµε το κεφάλι προς τα 
πίσω µε ανύψωση σιαγόνας ή ανάσπαση της κάτω γνάθου. 
Η σχεδίαση του κορµού περιλαµβάνει ειδικό ελατήριο πίεσης για καλύτερη αντίσταση κατά τις 
θωρακικές συµπιέσεις ενώ η ρεαλιστική ανατοµία βοηθάει στην άµεση εύρεση του σηµείου 
εφαρµογής θωρακικών συµπιέσεων. Επιπρόσθετα, ο χαρακτηριστικός ήχος του διαθέσιµου 
«clicker» επιβεβαιώνει κάθε σωστή συµπίεση που γίνεται. 
Το δέρµα της Little Anne είναι κατασκευασµένο απο ειδικό ανθεκτικό υλικό που δεν λεκιάζει, και 
µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί ακόµα και µε ηλεκτρόδια εκπαιδευτικού αυτόµατου εξωτερικού 
απινιδωτή, χωρίς να παρουσιάζει φθορές. 
Το πρόπλασµα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόννησης Little Anne της Laerdal έχει συνολικό 
βάρος λιγότερο από 3,5 κιλά και µεταφέρεται εύκολα, συναρµολογηµένο και έτοιµο για χρήση 
µέσα σε ειδική µαλακή τσάντα µεταφοράς. Επιπρόσθετα, η τσάντα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώς 
µαλακός και προστατευτικός τάπητας τόσο για το πρόπλασµα όσο και για τον εκπαιδευόµενο. 
Χαρακτηριστικά 
Η κατασκευή της στοµατικής και της ρινικής οδού επιτρέπουν τη ρεαλιστική εκπαίδευση στην 
τεχνική πίεσης της µύτης που απαιτείται για τον αερισµό του ασθενή 
Η φυσική απόφραξη του αεραγωγού επιτρέπει στους µαθητές να κατανοήσουν τη σηµαντική 
τεχνική ανοίγµατος του αεραγωγού 
Η ρεαλιστική έκταση της κεφαλής και η έλξη της κάτω γνάθου επιτρέπουν στους µαθητές να 
ασκήσουν σωστά όλους τους απαραίτητους ελιγµούς που απαιτούνται κατά την αναζωογόνηση 
πραγµατικού θύµατος 
Η ανύψωση του στήθους είναι ρεαλιστική όταν εκτελούνται σωστά οι στοµατικές εµφυσήσεις και 
εφόσον έχει γίνει σωστή απόφραξη των αεραγωγών 
Η σωστή ανατοµία του σώµατος και το ρεαλιστικό στέρνο επιτρέπουν στο µαθητή να κατανοήσει 
την αναγνώριση όλων των δεικτών ανατοµίας που σχετίζονται µε την αναζωογόνηση ενήλικα 
Η ρεαλιστική αντίσταση στη συµπίεση του στήθους επιτρέπει στους µαθητές να βιώσουν την 
άσκηση της πίεσης που απαιτείται για να γίνουν σωστά οι θωρακικές συµπιέσεις σε πραγµατικές 
συνθήκες 
Η ακουστική ανατροφοδότηση ενισχύει την κατανόηση του σωστού βάθους συµπίεσης 
Οι αεραγωγοί αντικαθίστανται εύκολα και µε ελάχιστο κόστος ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και 
ασφάλεια των εκπαιδευοµένων 
Προτεινόµενη Χρήση 
Για τη ρεαλιστική εκπαίδευση µαθητών στις θωρακικές συµπιέσεις και όλες τις απαιτούµενες 
τεχνικές δεξιότητες καρδιοπνευµονικής αναζωογόνησης ενήλικα µε ή χωρίς τη χρήση αυτόµατου 
εξωτερικού απινιδωτή. 
Προδιαγραφές 
Βάρος : 3.5 Kg  
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Περιεχόµενα 
• Πρόπλασµα ενήλικα Little Anne 

• Μαλακή τσάντα µεταφοράς που χρησιµοποιείται και ως υπόστρωµα εκπαίδευσης 
• ∆υο (2) προσωπίδες ανταλλακτικές 
• ∆υο (2) αεραγωγούς ανταλλακτικούς 

• Έξι (6) απολυµαντικά µαντηλάκια καθαρισµού 
• Ένα (1) ζακετάκι προπλάσµατος 

 
5. Εκπαιδευτικός απινιδωτής Universal AED Practi-Trainer Αµερικής (1 τεµάχιο) 
Περιγραφή 
Ο εκπαιδευτικός απινιδωτής Universal AED Practi-Trainer Αµερικής είναι η καταλληλότερη 
και οικονοµικότερη λύση για τις ανάγκες εκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής µε τη 
χρήση απινιδωτή (CPR /AED). 
Η εκπαιδευτική συσκευή Universal AED Practi-Trainer προσοµειώνει µε απόλυτο ρεαλισµό 
όλες τις λειτουργίες ενός σύγχρονου φορητού ηµιαυτόµατου απινιδιστή, δίνοντας τη 
δυνατότητα στους εκπαιδευτές να παρέχουν ολοκληρωµένη εκπαίδευση του κοινού στην 
καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση, µε απόλυτη ασφάλεια. Ο φορητός απινιδωτής Practi-Trainer 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκπαίδευση στην αναζωογόνηση ενηλίκων και παίδων και 
διατίθεται µε δυο ζεύγη εκπαιδευτικών ηλεκτροδίων αντίστοιχα. 
Ο απινιδιστής Universal AED Practi-Trainer λειτουργεί σύµφωνα µε τον αλγόριθµο του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησης (ERC 2010 Guidelines), διαθέτει οπτικές και 
φωνητικές οδηγίες στην Ελληνική αλλά και στην Αγγλική γλώσσα (Dual Language), καθώς 
επίσης και ενσωµατωµένο µετρονόµο για την καθοδήγηση του ανανήπτη ώς προς τον σωστό 
ρυθµό παροχής των θωρακικών συµπιέσεων. Επιπρόσθετα, η συσκευή διαθέτει ασύρµατο 
τηλεχειριστήριο, µε τη χρήση του οποίου ο εκπαιδευτής µπορεί εύκολα να επιλέγει µεταξύ οχτώ 
(8) σεναρίων καρδιακής ανακοπής ή να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία της συσκευής για 
την παροχή οδηγιών και επισηµάνσεων προς τους εκπαιδευόµενους. Ακόµη, ο απινιδωτής 
διαθέτει ειδική έξοδο για σύνδεση µε ηχεία, έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε 
αποτελεσµατικότητα για την ανοιχτή εκπαίδευση µεγάλου αριθµού παρευρισκόµενων. 
Η λειτουργία της συσκευής είναι ιδιαίτερα οικονοµική, αφού ο εκπαιδευτικός απινιδιστής 
τροφοδοτείται µε τρείς κοινές αλκαλικές µπαταρίες εµπορίου (3 x AA) αλλά και απευθείας απο 
ρεύµα πόλεως µε τη χρήση καλωδίου ρεύµατος. 
Επίσης, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του απινιδωτή Universal AED Practi-Trainer είναι ότι 
µπορεί να αναβαθµιστεί σε µελλοντικά πρωτόκολλα του AHA/ERC εύκολα και οικονοµικά, µε 
την αντικατάσταση της ενσωµατωµένης κάρτας µνήµης. Με αυτό τον τρόπο, ο εκπαιδευτής 
διασφαλίζεται ότι δεν θα χρειαστεί να αντικαταστήσει τον εξοπλισµό του σε κάθε αλλαγή του 
αλγορίθµου, αλλά απλά να αναβαθµίσει τον απινιδωτή αλλάζοντας την οικονοµική 
ενσωµατωµένη κάρτα. 
Ο φορητός εκπαιδευτικός απινιδωτής Universal AED Practi-Trainer είναι ιδιαίτερα µικρός σε 
όγκο και βάρος, διαστάσεων µόλις 19cm x 17.8cm x 4.5cm και µπορεί να µεταφερθεί εύκολα 
σε βαλίτσες χωρίς να καταλαµβάνει ιδιαίτερο χώρο. Επίσης, η συσκευή διαθέτει τη δική της 
πρακτική θήκη, που επιτρέπει τη µεταφορά της µε όλα τα παρελκόµενα ηλεκτρόδια, καλώδια 
κ.α. 
Ένα ακόµη µοναδικό πλεονέκτηµα του εκπαιδευτικού απινιδωτή Universal AED Practi-Trainer 
είναι ότι διαθέτει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες που απαιτούνται για έναν σύγχρονο φορητό 
απινιδιστή, χωρίς όµως να είναι πιστό αντίγραφο κάποιου απο τα αντίστοιχα πραγµατικά 
µηχανήµατα που διατίθονται στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι ο 
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εκπαιδευόµενος θα κατανοήσει τις απαραίτητες λειτουργίες του απινιδωτή χωρίς όµως να 
εξοικιωθεί στη χρήση ενός συγκεκριµένου µοντέλου. 
Ο εκπαιδευτικός φορητός απινιδωτής Universal AED Practi-Trainer είναι η συσκευή που 
επιλέγουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φορείς και οργανισµοί για τις εκπαιδευτικές τους 
δραστηριότητες, αφού προσφέρει ολοκληρωµένη και εναρµονισµένη µε τα πρωτόκολλα 
λειτουργία αλλά διασφαλίζει και τη µακρόχρονη χρήση ακόµα και σε µελλοντικές αλλαγές των 
αλγορίθµων καρδιοπνευµονικής αναζωογόνησης. 
Χαρακτηριστικά 

• Φωνητικές οδηγίες καθοδήγησης σε δυο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά 

• Μοναδικός σχεδιασµός που προσοµειώνει όλες τις απαιτούµενες λειτουργίες ενός 
σύγχρονου απινιδωτή 

• Ενσωµατωµένος µετρονόµος για την καθοδήγηση του ανανήπτη κατά την παροχή 
θωρακικών συµπιέσεων 

• Οχτώ (8) διαφορετικά σενάρια καρδιακής ανακοπής µε δυνατότητα εύκολης εναλλαγής 
• Ασύρµατο τηλεχειριστήριο 

• ∆υνατότητα αναβάθµισης του αλγορίθµου λειτουργίας σε µελλοντική αλλαγή των 
πρωτοκόλλων 

• Μικρού όγκου και βάρους, εύκολο στη µεταφορά και αποθήκευση 

• Οικονοµική λειυτουργία µε µπαταρίες εµπορίου (3 x AA) ή απευθείας απο ρεύµα 
πόλεως 

Προτεινόµενη Χρήση 
Για την εκπαίδευση πληθυσµού στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής µε τη χρήση αυτόµατου 
απινιδωτή, σύµφωνα µε τα ισχύον πρωτόκολλα 2010 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
Καρδιοπνευµονικής Αναζωογόνησης (ERC Guidelines 2010). 
Προδιαγραφές 
∆ιαστάσεις : 19.0 x 17.8 x 4.5 cm 
Βάρος : 1.5 kg 
Γλώσσες : Ελληνικά και Αγγλικά 
Μετρονόµος : Ενσωµατωµένος 
Τηλεχειριστήριο : Ασύρµατο 
Αριθµός Σεναρίων : Οχτώ (8) σενάρια 
Ηλεκτρόδια Απινίδωσης : Ενηλίκων και Παιδιατρικά 
Περιεχόµενα 

• Εκπαιδευτικός απινιδωτής Universal AED Practi-Trainer 
• Θήκη Μεταφοράς και προστασίας 
• Ζεύγος εκπαιδευτικών ηλεκτροδίων απινίδωσης ενηλίκων 

• Ζεύγος εκπαιδευτικών ηλεκτροδίων απινίδωσης παιδιατρικά 
• Ασύρµατο τηλεχειριστήριο 

• Καλώδιο τροφοδοσίας απο ρεύµα πόλεως  
• Οδηγίες χρήσης 
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6. Aυχενικό κολάρο Perfit Ace του οίκου Ambu ∆ανίας  ρυθµιζόµενο (4 τεµάχια) 
Περιγραφή 
Το αυχενικό κολάρο Perfit Ace του οίκου Ambu ∆ανίας είναι ένας επαγγελµατικός ρυθµιζόµενος 
κηδεµόνας ενηλίκων που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει αποτελεσµατικά στη διατήρηση της 
ουδέτερης ευθυγράµµισης της σπονδυλικής στήλης, την πρόληψη και αποφυγή της πλευρικής και 
της πρόσθιας ή οπίσθιας κάµψης και της έκτασης της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης, 
κατά την επείγουσα ακινητοποίηση και τη διακοµιδή ασθενών µε υποψία καταγµάτων. 
Το κολάρο Ambu Perfit Ace διαθέτει ειδικούς ρυθµιστές και ευδιάκριτες χρωµατικές ενδείξεις που 
καθιστούν την εφαρµογή του εύκολη και γρήγορη. Συνολικά διαθέτει 16 διαφορετικές ρυθµίσεις 
και µπορεί να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά σε κάθε σωµατότυπο ενήλικα ασθενή. 
Ένα µοναδικό χαρακτηριστικό του αυχενικού κηδεµόνα Perfit Ace είναι το αναδιπλώµενο πηγούνι, 
το οποίο βοηθάει τόσο στην αποθήκευση του κολάρου στα σακίδια και τις τσάντες επειγόντων, όσο 
και στη διευκόλυνση της διασωλήνωσης και της αποµάκρυνσης του εµετού απο το στόµα του 
ασθενούς. 
Το ρυθµιζόµενο αυχενικό κολάρο Perfit Ace της Ambu είναι κατασκευασµένο απο ανθεκτικό 
πολυπροπυλένιο ενώ εσωτερικά διαθέτει υποαλλεργική επένδυση πολυαιθυλενίου για µεγαλύτερη 
άνεση του ασθενή, είναι ακτινοδιαπερατό και κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον αξονικού και 
µαγνητικού τοµογράφου. 
Χαρακτηριστικά 

• Απόλυτη ακινητοποίηση του αυχένα 
• ∆εκαέξι ρυθµίσεις για άριστη εφαρµογή σε ενήλικες κάθε σωµατότυπου 

• Αναδιπλώµενο πηγούνι που διευκολύνει την αποθήκευση  
• Κατάλληλο για χρήση κατά τη διασωλήνωση του ασθενούς 

• Ακτινοδιαπερατό και κατάλληλο για χρήση σε αξονικό ή µαγνητικό τοµογράφο 
• Εσωτερική επένδυση απο υποαλλεργικό πολυαιθυλένιο για άνετη εφαρµογή στον ασθενή 

• ∆εν περιέχει λάτεξ 

Προτεινόµενη Χρήση 
Για την απόλυτη ακινητοποίηση του αυχένα σε ενήλικες ασθενείς µε υποψία καταγµάτων στη 
σπονδυλική στήλη ή σε µεταφορές ρουτίνας που απαιτούν προληπτική ακινητοποίηση. 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

• ∆ιαστάσεις : 55.4 x 21.5 x 1.4 cm 

• Βάρος : 0.20 kg 
• Επιλογές ρύθµισης : ∆εκαέξι (16) ρυθµίσεις 
• Υλικό κατασκευής : Πολυπροπυλένιο 

• Εσωτερική επένδυση : Πολυαιθυλένιο 
• Χρώµα : Λευκό - γκρί 

 
7. Εκπαιδευτική συσκευή Act+Fast αντιµετώπισης πνιγµού από κατάποση αντικειµένου (1 
τεµάχιο) 
Το σύστηµα εκπαίδευσης σε πρώτες βοήθειες Act+Fast για την περίπτωση εξαγωγής αντικειµένου 
λόγω λάθος κατάποσης που προκαλεί πνιγµό, είναι το πλέον σύγχρονο και αποτελεσµατικό για την 
εκµάθηση της µανούβρας που απαιτείται. 
Το γιλέκο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια ποικιλία θέσεων και στάσεων έτσι ώστε να 
δηµιουργούνται ρεαλιστικά σενάρια, όπως: όρθια στάση, καθιστή στάση και ξαπλωτή στάση. 
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Επίσης, επιτρέπει στον εκπαιδευόµενο να εξασκηθεί σε αυτό-διάσωση, χρησιµοποιώντας κάποιον 
πάγκο ή καρέκλα. 
Όταν η τεχνική κατά την εκπαίδευση εκτελεστεί σωστά, ένα αντικείµενο από σφουγγάρι, 
εκτοξεύεται κάνοντας την εκπαίδευση ρεαλιστική αφήνοντας ένα αίσθηµα σιγουριάς στον µαθητή. 
Περιεχόµενα πακέτου: 
• Act Fast γιλέκο από neopren (πλενόµενο) 
• PVC ασκός 
• Αεραγωγός 
• 10x Αντικείµενα κατάποσης 
• Οδηγίες χρήσης 
• Τσάντα µεταφοράς 
 
8. Τσαντάκι µε 6 διαφορετικά είδη ψαλιδιών (1 τεµάχιο) 
Πακέτο 6 ψαλιδιών:  

• 1 x Ψαλίδι Επιδέσµων 5" Αµβλύ / Αµβλύ 
• 1 x Ψαλίδι Επιδέσµων 5" Αµβλύ / Αιχµηρό 

• 1 x Ψαλίδι Οφθαλµών 4.5" Ευθύ 
• 1 x Ψαλίδι Οφθαλµών 4.5" Κυρτό 

• 1 x Ψαλίδι Γαζών 5.5" 
• 1 x Ψαλίδι Ραµµάτων 5" Αιχµηρό / Αιχµηρό 

9. EliteBagsEmergency's µεγάλη τσάντα Α' Βοηθειών (1 τεµάχιο) 
Ένα τσαντάκι µεσαίου µεγέθους, από την εταιρεία Elite Bags, ιδανικό για µεταφορά και 
αποθήκευση αµπούλων µε συµπαγή και βέλτιστη χωρητικότητα. Περιλαµβάνει 2 αποσπώµενες 
καρτέλες ενώ το τσαντάκι έχει συνολική χωρητικότητα έως και 84 αµπούλες διαφόρων µεγεθών. 
Το τσαντάκι AMPOULE'S έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να χωρά σε οποιαδήποτε τσάντα Α’ 
Βοηθειών. 
Στην εξωτερική πλευρά υπάρχουν αντανακλαστικοί ιµάντες για πιο γρήγορη και εύκολη 
αναγνωσιµότητα την νύχτα αλλά ακόµη και την ηµέρα. Περιλαµβάνει µια χειρολαβή για πιο 
εύκολη χρήση εν ώρα εργασίας. 
Έρχεται µαζί µε µια επαναχρησιµοποιούµενη παγοκύστη και ένα κουτάκι απόρρυψης 
µολυσµατικού υλικού (γάντια, σύριγγες, κλπ) 
Χαρακτηριστικά: 

• Φερµουάρ δυο κατευθύνσεων 
• Αντανακλαστικοί ιµάντες 
• Χειρολαβή για εύκολη χρήση εν ώρα εργασίας 
• ∆υο αποσπώµενες καρτέλες στερέωσης αµπουλών στο εσωτερικό 
• Οι ιµάντες της ισοθερµικής τσάντας είναι σχεδιασµένοι έτσι ώστε να µπορούν να 

κρατήσουν: 
• 36 αµπούλες των 1,5 cm 
• 27 αµπούλες των 2 cm 
• 14 αµπούλες των 2,5 cm 
• 4 αµπούλες των 5 cm 
• 3 αµπούλες των 6,5 cm 

  
Χαρακτηριστικά 

• Αδιάβροχο υλικό στην βάση. 
• Υψηλής αντοχής φερµουάρ. 



 

 

 

«ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

 

  

• Αντανακλαστικές ταινίες που την καθιστούν ευδιάκριτη την νύχτα. 
• Πλενόµενο υλικό. 
• Ενισχυµένα χερούλια και λουριά ώµου. 
• ∆ιαφανής θήκη για ταυτότητα/κάρτα. 
• ∆ιάφανη θήκη στο πάνω µέρος της κεντρικής εσωτερικής θήκης που κρατά σταθερά το 

υγειονοµικό υλικό µε ιµάντες. 
Τεχνικά ∆εδοµένα 

• ∆ιαστάσεις: 55 x 31,5 x 33 cm. 
• Συνολικός Όγκος: 37,83 L 
• Υλικό: 600D Polyester µε PVC. 
• Βάρος: 1,76 Kg 

 
10. Tac Med Sof Tactical Tourniquet Wide µε ιµάντα περίδεσης 3,8cm (1 τεµάχιο) 
Χαρακτηριστικά: 

• 4 cm φάρδος ιµάντα περίδεσης 
• Σύστηµα ταχεία απελευθέρωσης που επιτρέπει την ταχεία εφαρµογή 
• Χαµηλό προφίλ, ελάχιστο βάρος και µέγιστη αντοχή 
• 25% χαµηλότερο βάρος από το απλό SOF Tourniquet και µικρότερο µέγεθος για 

ευκολότερη τοποθέτηση στον ατοµικό εξοπλισµό. 
 
11. Laerdal σετ 6 αυχενικών κολάρων όλων των διαστάσεων (ενηλίκων, παιδικών, βρεφικών) 
(1 τεµάχιο) 
Περιγραφή 
-Μονοκόµµατη κατασκευή για µέγιστη αντοχή 
-Εύκολο σύστηµα διαβάθµισης µεγεθών 
-∆ιαφορετικό χρώµα το κάθε µέγεθος για γρήγορη αναγνώριση 
-Ανοίγουν διάπλατα για ευκολότερη αποθήκευση – µεταφορά 
 
12. Ασκός σιλικόνης αναζωογόνησης ενηλίκων (1 τεµάχιο) 
Η σακούλα & µάσκα σιλικόνης Ambu είναι µια συσκευή τεχνητής αναπνοής σιλικόνης που έρχεται 
πλήρης µε δεξαµενή, µάσκα σιλικόνης µε µαλακόάκρο της συγκόλλησης µέσα σε µια 
αεροστεγή σακούλα. 
Συνδυάζει ακριβή λειτουργία και τα τελευταία πιο σύγχρονα υλικά. 
 
• Νέα απλή βαλβίδα ασθενή σχεδιασµένη µε ένα διάφραγµα βαλβίδας. 
• ∆ιαφανή σακούλα σιλικόνης. 
• Η Ambu βαλβίδα PEEP µπορεί να τοποθετηθεί απευθείας χωρίς τη χρήση των συνδέσµων. 
• Αποστειρώσιµο έως 134 º C. 
• ∆ιαφανής µάσκα προσώπου σιλικόνης. 
• Η νέα βαλβίδα ασθενούς είναι συµβατή µε το Ambu Mark III τεχνητής αναπνοής 
 
13. Ακινητοποίηση SpencerEco σετ 6 τεµαχίων (1 σετ) 
Χαρακτηριστικά 

• Πλήρες σετ έξι τεµαχιών για άνω και κάτω άκρα 
• Ανθεκτική κατασκευή απο εύκαµπτο πλαστικό και επικάλυψη PVC 
• Οµοιόµορφη άσκηση πίεσης και αποτελεσµατική ακινητοποίηση 
• ∆ιάφανη κατασκευή για τον άµεσο έλεγχο των τραυµάτων 
• Φερµουάρ για γρήγορη και εύκολη εφαρµογή του νάρθηκα 
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• Ακτινοδιαπερατή κατασκευή 
• Εγγυηµένη ποιότητα της Spencer Ιταλίας 

Προτεινόµενη Χρήση 
Οι φουσκωτοί νάρθηκες ακινητοποίησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όλες τις περιπτώσεις µε 
υποψία καταγµάτων ενώ είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί σε ακινητοποίηση κακώσεων µε ανοιχτά 
τραύµατα που αιµορραγούν. Καταλαµβάνουν ελάχιστο χώρο και αποτελούν βασικό 
βοήθηµα ακινητοποίησης σε όλα τα φαρµακεία πρώτων βοηθειών. 
Περιεχόµενα 

• Αερονάρθηκας ποδιού 86.0 x 37.0 cm 
• Αερονάρθηκας ποδιού 69.5 x 37.0 cm 
• Αερονάρθηκας ποδιού 42.0 x 37.0 cm 
• Αερονάρθηκας χεριού 74.0 x 53.0 cm 
• Αερονάρθηκας χεριού 64.0 x 46.0 cm 
• Αερονάρθηκας χεριού 37.0 x 42.0 cm 
• Θήκη µεταφοράς 

 
14. Μάσκες για τεχνητή αναπνοή 
Η µάσκα προσώπου σιλικόνης της MERLIN MEDICAL Μεγάλης Βρετανίας είναι ένα 
επαγγελµατικό προϊόν κατάλληλο για χρήση µε ασκούς ανάνηψης (AMBU ή τύπου AMBU) όλων 
των κατασκευαστών. 
Eίναι κατασκευασµένη απο 100% σιλικόνη και έχει ανατοµικό σχεδιασµό που διασφαλίζει άνετη 
εφαρµογή και µηδενική ενόχληση στον ασθενή. Το µαλακό µαξιλάρι της µάσκας είναι σχεδιασµένο 
έτσι ώστε να αυξάνει την αντοχή και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, ενώ προσφέρει παράλληλα 
άριστη εφαρµογή στο πρόσωπο του ασθενή, αποτρέποντας τη διαφυγή του αέρα µέσα απο τη 
µάσκα. Επιπρόσθετα, η διάφανη κατασκευή της µάσκας προσώπου, επιτρέπει την παρακολούθηση 
του ασθενή καθ' όλη τη διάρκεια της ανάνηψης. 
∆ιατίθεται σε έξι µεγέθη και καλύπτει όλες τις ηλικίες. 
Χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευασµένη απο 100% σιλικόνη 
• ∆ιάφανη κατασκευή που επιτρέπει την παρακολούθηση του ασθενή 
• Άριστη αεροστεγής εφαρµογή στο πρόσωπο του ασθενή 
• Εύκολη στον καθαρισµό, µπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο 
• Συνδετικό 15/22 mm συµβατό µε όλους τους ασκούς αναζωογόνησης 
• Ανθεκτική κατασκευή για µακροχρόνια χρήση 
• ∆εν περιέχει λάτεξ 

 
15. Ισοθερµικές κουβέρτες 
Εσωθερµική κουβέρτα έκτακτης ανάγκης-πρώτων βοηθειών αλουµινίου αδιάβροχη. 

Είναι κατασκευασµένη από αλουµίνιο επεξεργασµένο µε ατµό φύλλο PE, η οποία µονώνει και 
αντανακλά άριστα τη θερµότητα του σώµατος. 
 
16. ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΚΑΡΠΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

o Κλινικώς πιστοποιηµένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης 
o Εύκολη χρήση µε ένα κουµπί µόνο 
o Με ανίχνευση ακανόνιστων καρδιακών παλµών (αρρυθµία) 
o Με οδηγό σωστής τοποθέτησης του πιεσοµέτρου στον καρπό 
o Με ένδειξη στην οθόνη εάν η πίεση είναι εκτός των φυσιολογικών ορίων 
o Με τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης σώµατος κατά τη διάρκεια της µέτρησης 
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o Μεγάλο περικάρπιο 13,5-21,5 εκ. για να εφαρµόζει σε όλους τους χρήστες 
o Μνήµη 60 µετρήσεων µε ηµεροµηνία, ώρα & µέσο όρο 
o Με ελληνικές οδηγίες χρήσης & εγγύηση 3 χρόνια. 

 
17. ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗ 
Ανταλλακτικά ηλεκτρόδια για τον απινιδωτή ME-PAD. (για παιδιά) 
 
18. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ 
Ένα οικονοµικό εργαλείο ανύψωσης και µεταφοράς ασθενών σε διαδρόµους, σκάλες, 
ανελκυστήρες ή µετακίνησης µεταξύ φορείου και κρεβατιού. 
Η πλαστική επένδυση του συγκεκριµένου φορείου-σεντονιού είναι αδιαπέραστη από λοιµώδη υγρά 
και χηµικά ενώ είναι εύκολη στον καθαρισµό της χρησιµοποιώντας απλά µε κάποιο αντισηπτικό 
προϊόν. 
Το συγκεκριµένο φορείο-σεντόνι είναι βαρέων καθηκόντων µιας και οι ραφές του αλλά και οι 
χειρολαβές του είναι άκρως ανθεκτικές και ικανές να επιτρέψουν µια οµάδα διασωστών να 
ανυψώσουν κάποιον βαρύ ασθενή. 
Το µικρό του βάρος σε συνδυασµό µε την λεπτή του σχεδίαση επιτρέπουν στον χρήστη να το 
διπλώσει και πολύ ευκολά να το αποθηκεύσει σε µια τσάντα Α’ Βοηθειών, σε ένα µέρος του 
ασθενοφόρου ή οπουδήποτε αλλού. 
Το φορείο σεντόνι έρχεται µε 12 έτοιµες (κοµµένες) χειρολαβές, 6 από κάθε πλευρά, δίνοντας την 
δυνατότητα στο σεντόνι να µετατραπεί σε φορείο µεταφοράς ασθενούς (pole stretcher) όταν 
κρίνεται αναγκαίο. 
Χαρακτηριστικά: 

• Μια ιδανική λύση για µετακίνηση και διάσωση µαζικών καταστροφών. 
• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν µιας χρήσης λόγο του µικρού κόστους 
• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν εναλλακτική λύση όταν υπάρχει πρόβληµα 

απολύµανσης του εξοπλισµού 
• Μικρό µέγεθός 
• Χωρίς λατέξ 
• Χρώµα: Χακί 

 
19. ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ 

• Κατασκευή από ελαστικό µέσης πυκνότητας (FOAM). 
• Επένδυση από σωληνοειδές ελαστικό πλεκτό υλικό. 
• Τα υλικά του είναι αεριζόµενα, αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά µη τοξικά. 
• Περιφερειακή πλαστική ενίσχυση που αυξάνει τη σταθεροποίηση του Αυχένος. 
• Είναι συµβατό µε την Ακτινολογική εξέταση (X - RAY). 
• Κλείσιµο µε αυτοκόλλητο (VELCRO). 
• Μπορεί να πλυθεί. 

 
20. Ακινητοποιητής κεφαλής 
 
Ο νάρθηκας ακινητοποίησης κεφαλής Contour του οίκου Spencer Ιταλίας είναι απαραίτητος για τη 
µετακίνηση ασθενούς µε υποψία για τραύµα στον αυχένα ή το κεφάλι. 
Όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε αυχενικό κολάρο και φορείου τύπου σανίδα 
ακινητοποίησης, ο ακινητοποιητής κεφαλής Contour επιτρέπει την ασφαλή µεταφορά του 
τραυµατία σε µεγάλες αποστάσεις. 
Το µοναδικό σχήµα του Νάρθηκα είναι σχεδιασµένο από έµπειρους διασώστες ώστε να στηρίζει 
φυσιολογικά την περιοχή του εγκεφάλου.  
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Οποιαδήποτε πίεση ή µετακίνηση στην περιοχή του κεφαλιού απορροφάται όχι µόνο από το 
αυχενικό τµήµα αλλά και από όλη την κρανιακή δοµή.  
Αποτελείται από δυο πλευρικά µαξιλάρια από µαλακό πλαστικό υλικό, τα οποία στερεώνονται µε 
Velcro επάνω σε µια βάση µε ιµάντες που µπορεί να προσαρµοστεί σε διαφορετικούς τύπους 
φορείων. Το εσωτερικό τµήµα των δυο µαξιλαριών ακινητοποίησης είναι διαµορφωµένο µε εσοχές, 
έτσι ώστε να επιτρέπεται η εξέταση της ωτικής κοιλότητας και ο έλεγχος για αιµορραγία ή απώλεια 
άλλων σωµατικών υγρών. 
Παράλληλα , οι εσοχές αυτές διευκολύνουν και την επικοινωνία του διασώστη-Νοσηλευτή µε τον 
τραυµατία. 
Εφαρµόζει στις περισσότερες σανίδες ακινητοποίησης της αγοράς. 
Είναι αδιάβροχη και δεν απορροφάει οργανικά υγρά και αίµα, ενώ είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε 
χηµικές ουσίες και διαλυτικά. 
Χαρακτηριστικά 
• Μοναδικός σχεδιασµός µε ανατοµικό σχήµα 
• Κατάλληλο για χρήση µε τις περισσότερες σανίδες ακινητοποίησης 
• Άριστη ελαστική ικανότητα που επιτρέπει την απορρόφηση των κραδασµών 
• Σταθερή εφαρµογή µε ιµάντες και Velcro 
• Εσοχές στα µαξιλάρια για την επίβλεψη της ωτιαίας περιοχής 
• Κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά 
• Αδιάβροχο, δεν απορροφάει αίµα και άλλα οργανικά υγρά 
• Εύκολο στον καθαρισµό 
• Βάρος : 1.5 kg 
• Εγγύηση κατασκευαστή ενός (1) έτους 
 
21. DonwaySet 6 ιµάντες «χταπόδι» για ακινητοποίηση θύµατος σε φορείο 
Οι ιµάντες «χταπόδι» για ακινητοποίηση θύµατος σε φορείο είναι αξεπέραστοι για την ευκολία στη 
χρήση τους και την αποτελεσµατική τους ακινητοποίηση. Μπορείτε γρήγορα και µε ασφάλεια να 
δέσετε τον ασθενή σας σε ένα ταµπλό ή φορείο σε δευτερόλεπτα. 

• Οι ιµάντες «χταπόδι» για ακινητοποίηση θύµατος είναι ένα σύστηµα συγκράτησης του 
σώµατος κατά κύριο λόγο για χρήση µεφορεία(Spineboards). 

• Οι 6 ιµάντες περνάνε µέσα από το φορείο και να ασφαλίσουν τον ασθενή ενώ οι ιµάντες 
είναι από υψηλής αντοχής velcro. 

• Οι ιµάντες συνδέονται µεταξύ τους . 
• Είναι ένας από τους αποτελεσµατικότερους τρόπους για να κρατήσει έναν ασθενή σε 

ένα φορείο. 
• Φτιαγµένο από πολυπροπυλένιο και διατίθεται σε πολυχρωµία όπου κάθε ιµάντας έχει 

διαφορετικό χρώµα έτσι ώστε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης να µπορεί ο διασώστης να 
ξεχωρίζει τον κάθε ιµάντα και να υπάρχει άµεση τοποθέτηση του. 

• Κατασκευασµένα από πολυπροπυλένιο το οποίο τα καθιστά ιδανικά στο να µη λερώνονται 
από τα σωµατικά υγρά του ασθενή. 

• Έρχονται σε πορτοκαλί τσάντα µεταφοράς. 
• Πλένεται στο πλυντήριο. 

 
22. Αναλώσιµα (γάζες, επίδεσµοι κ.α.) 
Γάζες 

• αυτοκόλλητο αποστειρωµένο επίθεµα (5 τµχ) 
• αυτοκόλλητη αποστειρωµένη γάζα (5 τµχ) 

• γάζα αποστειρωµένη (5 τµχ) 
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• µη αποστειρωµένη γάζα (5 τµχ) 

• τουλίπια γάζας (5 τµχ) 

 
Επίδεσµοι 
ελαστικός επίδεσµος (5 τµχ) 
Αντισηπτικά- απολυµαντικά  

• Βαµβάκι ιατρικό (5 τµχ) 

• Υγρό καθαρισµού χεριών και σώµατος (5 τµχ) 
• Μαντήλια απολύµανσης επιφανειών (5 τµχ) 

Γάντια 
Εξεταστικά γάντια (2 συσκευασίες) 

 

3. ΟΜΑ∆Α 3: ΚΡΑΝΗ 

1. Κρανος δασοπυσοσβεσης  & διασωσης   

Τεµάχια 83 
Υψηλής ανθεκτικότητας θερµοπλαστικό κέλυφος. 
Σύστηµα ταχείας ρύθµισης το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εύκολης ρύθµισης των ιµαντών 
συγκράτησης . 
Σύστηµα συγκράτησης τεσσάρων (4) σηµείων µε άνετο υποσιάγωνο τύπου ΝΑΤΟ και 
δυνατότητα ρύθµισης για αυξηµένη σταθερότητα. 
Κέλυφος µε ειδικές οπές αερισµού στο επάνω µέρος. 
 Αυτοκόλλητες αντανακλαστικές ταινίες υψηλής ευκρίνιας της 3Μ™σε διάφορα χρώµατα. 
Προαιρετικά κάλυµµα αυχένα απο αντιπυρικό υλικό µε σύστηµα Velcro. 
Προστατευτικά γυαλιά υψηλής ποιότητας µε αντιχαρακτική επεξεργασία, πιστοποιηµένα για 
πυροσβεστική χρήση σύµφωνα µε το ΕΝ 166 και το ΕΝ 14458 µε οπτική προστασία τύπου 
1Β9 για την προστασία των οφθαλµών από καπνούς, σκόνη και θραύσµατα 
Υποστηρίζει την προσαρµογή µάσκας - κράνους - συνδυασµό µε µάσκες ολόκληρου 
προσώπου.           Πιστοποιήσεις κράνους :  
ΕΝ 16471 : 2014 ∆ασοπυρόσβεσης 
ΕΝ 16473 : 2014 Τεχνικής ∆ιάσωσης 
ΕΝ 12492 : 2012 Ορεινής ∆ιάσωσης 
Πιστοποιήσεις γυαλιών : ΕΝ 166:2004, ΕΝ 14458:2004 
Μέγεθος : Ένα µέγεθος (one size) µε ρυθµιζόµενη εσωτερική στεφάνη 52 έως 64 cm 
∆ιαστάσεις : 240.0 (Π) x 295.0 (Μ) x 193.0 (Y) mm 
Βάρος κράνους : 780 gr 
Εξωτερικό κέλυφος : Πολυαµίδιο µε υαλονήµατα 
Εσωτερικός σχεδιασµός : Πυρίµαχο και πλενόµενο κεφαλόδεµα 4 σηµείων, υποσιάγωνο µε 
πόρπη ταχείας απασφάλισης, δίχτη κεφαλής Kernel/Viscose 
Σύστηµα εξαερισµού : Συνεχώς ρυθµιζόµενο 
2. ΚΡΑΝΗ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ 

Τεµάχια 5 
EPP πυρήνα σε συνδυασµό µε ένα µερικό Hard Shell 
Εργονοµικό άνετο εσωτερικό 
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Μεγάλα ανοίγµατα εξαερισµού για καλή κυκλοφορία αέρα και απαλλαγή θερµότητας 
Εξαιρετικά ελαφρύ, µινιµαλιστικό σύστηµα ρύθµισης 
Ολοκληρωµένος, πλήρως ρυθµιζόµενος ιµάντας για βέλτιστη εφαρµογή 
2 κλιπ στο µπροστινό µέρος και ελαστικό βρόχο για τη στερέωση ενός προβολέα 
Πρότυπο EN 12492 

 

3. ΚΡΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΟΥ 
Τεµάχια 6 
Οne-size-fits-most solution to whitewater safety.  
The ratchet-adjust DialFit system lets you custom fit the Havoc with the simple twist of a 
knob.  
Fits head circumference 53-62 cm.  
An adjustable chin strap ensures comfort and security.  
Plush FIT pads in key contact points provide extra comfort.  
FIT pads are fixed, so they won't get lost. If damaged, they are easy to replace.  
Six ventilation/drainage ports let air in and water out.  
ABS plastic shell is lightweight and durable.  
Glued-in EVA foam liner offers excellent impact protection.  
Meets CE 1385 standards for whitewater safety.  
Certification: CE EN 1385  
Shell Material: ABS plastic  
Liner Material: Closed-cell EVA foam  
Adjustment: DialFit adjustment  
Ear Coverage: No  
Features: 6 ventilation/drain holes 

4. ΟΜΑ∆Α 4 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 

είδος τεµάχια 

Μάνικες 25mm  5 τεµ 1 

ρολό 25µ σωλήνα 45mm 1 
ρολά 25µ σωλήνες 25mm 

(Καλαµάτας) 
3 

Μάνικες κατάσβεσης 
Φ45mm, 16 bar, 20m µε 

ταχυσυνδέσµους. 
6  

Μάνικες κατάσβεσης 
Φ65mm, 16 bar, 20m µε 

ταχυσυνδέσµους. 
2  
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5. ΟΜΑ∆Α 5 ΣΚΗΝΕΣ 

1. Τέντα αδιάβροχη πτυσσόµενη µε θήκη για στήσιµο ιατρείου 
Τεµάχια 2  
Tent frame including tension ropes 
Cover awning with separate entry awningsStempel patentiertes Netz 
Securing net in the roof area (detachable) 
4 windows 
Removable tent floor (free of obstacles) 
4 duct openings, 2 on each side of the tent 
Each tent is supplied with a bag including accessories (hammer, pegs and repair 
material). The complete equipment is delivered in a practical package (portable). 

2. Σκηνή 
Τεµάχια 40 
Inflatable tent frame with tensioning ropes 
Detachable tent cover with separate 
entry awnings (partly or completely rollable) 
Detachable tent floor    /Attachment loops in tent interior, 
e.g. for lamps 
1 door at each front side 
2-4 windows 

6. ΟΜΑ∆Α 6 ΦΟΡΕΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΜΧ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

σανίδα 
ακινητοποίησης   

2 

Μήκος : 183.0 cm 
Πλάτος : 44.50 cm 
Ύψος : 5.50 cm 
Βάρος : 8.00 kg 
Μέγιστο φορτίο : 180.0 kg 
Αριθµός χειρολαβών : 14 
Υλικό κατασκευής : LLPE 

φορείο basket   2 

Μήκος : 215.0 cm 
Πλάτος : 64.0 cm 
Ύψος : 19.00 cm 
Βάρος : 17.0 cm 
Μέγιστο φορτίο : 280.0 cm 
Αριθµός χειρολαβών : 12 
Σκελετός : Αλουµίνιο 
Κέλυφος : Πολυαιθυλένιο EPDM 
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Φορείο 
αναδιπλούµενο 

κατά πλάτος, µήκος 
και ύψος µε τσάντα 

µεταφοράς 

2 

Προδιαγραφές 
Υλικό πλαισίου : Αλουµίνιο 
Υλικό υφάσµατος : νάυλον 600D µε επικάλυψη 
Spentex 
Βάρος : 6.5 kg 
Μήκος : 201.0 cm / 100.0 cm διπλωµένο 
Πλάτος : 40.0 cm / 10.5 cm διπλωµένο 
Ύψος : 14.0 cm / 16.5 cm διπλωµένο 
Μέγιστο φορτίο : 170.0 kg 
∆υνατότητα αναδίπλωσης : Τέσσερα σηµεία (κατά 
µήκος και πλάτος) 
Περιεχόµενα 
Φορείο τετράσπαστο STX 122 
∆υο (2) ζώνες πρόσδεσης ασθενούς 

Στρώµα κενού 
αέρος που 

προσαρµόζεται σε 
φορείο τύπου 

καλάθι 

2 

Προδιαγραφές 
∆ιαστάσεις : 203.0 x 94.0 cm 
Βάρος : 4.2 kg 
Θερµοκρασία λειτουργίας : -30°C έως +55°C 
Περιεχόµενα 
Στρώµα κενού Res-Q-Matt Plus 

 

7. ΟΜΑ∆Α 7 ΑΝΤΛΙΕΣ  

ΕΙ∆ΟΣ ΤΜΧ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

βενζινοκίνητη 
αντλία υψηλής 

πιέσεως 
πυρόσβεσης   

4 Αντλία Νερού Βενζινοκίνητη 13 hp Υψηλής 
Πιέσεως Πυρόσβεσης Αντλία πυρόσβεσης 
φορητή, βενζινοκίνητη, τετράχρονη, 6hp, 
αυτονοµία 2h, µέγιστο µανοµετρικό ύψος 
κατάθλιψης 90m. 
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αντλία Mitsubishi 
SERM-50V, 90 

µέτρα µανοµετρικό, 
TOTAL-HEAD 

90m, 

7 

  
Στόµιο αντλίας: 50mm (2'') 
Σπείρωµα: Αρσενικό 
MAX Μανοµετρικό: 90m 
Παροχή: 500Lt/min 
MAX Αναρρόφηση: 8m 
Τύπος κινητήρα: Αερόψυκτος 4 χρονος 
βενζινοκινητήρας - MITSUBISHI GM182 
Κυβισµός: 181cc 
Ιπποδύναµη: 6,0HP 
Καύσιµο: Αµόλυβδη βενζίνη 
Χωητικότητα δοχείου καυσίµου: 3,8lt 
Μέθοδος εκκίνησης: Αυτόµατη χειρόµιζα 
Βάρος: 34 Kg 

 

8. ΟΜΑ∆Α 8 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΜΧ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γεννήτρια   6 kwa 3 

Τάση / Συχνότητα: 230 - 50 V-Hz 
Ένταση ρεύµατος συνεχούς λειτουγίας: 19.6 A 
Ταχύτητα περιστροφής κινητήρα: 3000 rpm 
Ίσχυς συνεχούς λειτουργίας: 4.5 Kva 
Μέγιστη ισχύς: 5.0 Kva 
Συνεχές ρεύµα D.C.: 12V / 5A 
Αριθµός φάσεων: Μονοφασικό 
Συντελεστής ισχύος: 1 
Κλάση µόνωσης: B 
Αριθµός πόλων: 2 
Τρόπος διέγερσης: Αυτοδιέγερση και σταθερή τάση 
(AVR) 
Τύπος πίνακα: Γενικός πίνακας 
Τύπος κατασκευής: Ανοιχτού τύπου 
Χωρητικότητα δοχείου καυσίµου: 13.5 lt 
Κατανάλωση καυσίµου: 360 g/kWh 
Αυτονοµία λειτουργίας: 5.5 h 
Επίπεδο θορύβου (στάθµη ηχητικής πίεσης): 77/7 
dB(A)/m 
∆ιαστάσεις, Μ×Π×Υ: 72x49,2x65,5 cm 
Βάρος: 100 kg 
Εκκίνηση: Ηλεκτρική (µίζα) 
Καύσιµο: Πετρέλαιο 
Μοντέλο κινητήρα: KM 186FAG 
Τύπος κινητήρα: Τετράχρονος, µονοκύλινδρος, 
κατακόρυφος, απευθείας ψεκασµού 
∆ιάµετρος και διαδροµή εµβόλου: 86x72mm 
Κυβισµός: 418 cm³ 



 

 

 

«ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

 

  

Λόγος συµπίεσης: 19:1 
Τρόπος ανάφλεξης: Με συµπίεση 
Τροχοί: Ναι 
Μπαταρία: Ναι 
Ρευµατοδότες: 2 
Σύστηµα ψύξης: Αερόψυκτος 
Τάση εξόδου: 230 V 
Στοιχεία µίζας: 12 - 0,8 V-Kw 
Στοιχεία φόρτισης µπαταρίας (δυναµό): 12 - 3 (V-A) 
Στοιχεία µπαταρίας: 12 - 36 (V-Ah) 

Ηλεκτροπαράγωγα 
Ζεύγη Η/Ζ 

7 

Τάση / Συχνότητα: 230/440 - 50 (V-Hz) 
Ένταση ρεύµατος συνεχούς λειτουγίας: 14.5 A 
Ταχύτητα περιστροφής κινητήρα: 3000 rpm 
Ίσχυς συνεχούς λειτουργίας: 10 Kva 
Μέγιστη ισχύς : 11Kva 
Συνεχές ρεύµα D.C: 12V / 5A 
Αριθµός φάσεων: Τριφασικό 
Συντελεστής ισχύος: 0.8 
Κλάση µόνωσης: B 
Αριθµός πόλων: 2 
Τρόπος διέγερσης: Αυτοδιέγερση και σταθερή τάση  
(AVR) 
Τύπος πίνακα: Ψηφιακός πίνακας 
Τύπος κατασκευής: Ανοιχτού τύπου 
Χωρητικότητα δοχείου καυσίµου: 25 lt 
Κατανάλωση καυσίµου: 340 g/kWh 
Αυτονοµία λειτουργίας: 7 h 
Επίπεδο θορύβου (στάθµη ηχητικής πίεσης): 85/7 
dB(A)/m 
∆ιαστάσεις, Μ×Π×Υ: 103x60x79-65 cm (χωρίς 
τροχούς) 
Βάρος: 200 kg 
Εκκίνηση: Ηλεκτρική (µίζα) 
Καύσιµο: Πετρέλαιο 
Μοντέλο κινητήρα: KD2V80G 
Τύπος κινητήρα: Τετράχρονος, δικύλινδρος, V-twin, 
υδρόψυκτος 
∆ιάµετρος και διαδροµή εµβόλου: 2 κύλινδροι 
80x79mm 
Κυβισµός: 794 cm³ 
Λόγος συµπίεσης: 23:1 
Τρόπος ανάφλεξης: Με συµπίεση 
Τροχοί: Ναι 
Μπαταρία: Ναι 
Ρευµατοδότες: 2 (230/440V) 
Σύστηµα ψύξης: Υδρόψυκτος 
Τάση εξόδου: 230/440 V 



 

 

 

«ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

 

  

Στοιχεία µίζας: 12 - 1.4 (V-Kw) 
Στοιχεία φόρτισης µπαταρίας: δυναµό12 - 20 (V-A)  
Στοιχεία µπαταρίας: 12 - 45 (V-Ah) 
Αυτόµατος πίνακας µεταγωγής: ∆ιατίθεται προαιρετικά 
τύπος πίνακα-KPEC40026DP52A 
 

 

9. ΟΜΑ∆Α 9 ΛΟΙΠΑ 

Περιγραφή υλικού Ποσότητα 
Baofeng uv-5r φορητός dual band 
ποµποδέκτης vhf/uhf έως 5.8w + 
µικροακουστικό + 2η κεραία 

diamond 35cm 

10 

Προβολεις ηλιακους αυτονοµους 2 
Μεγαφωνο χειρος µε λειτουργια 

σειρηνας 
1 

Σχοινίαναρρίχησηςbeal virus 
standard 10 mm - 70 m 

2 

Βενζινοπρίονα   (µεγάλο  µεσαίο 
µικρό) 

1 

Θαµνοκοπτικά  µεγάλα 2 
Κονταροπρίονο 1 
Φυσητήρι 1 

Εργαλεία χειρός 1 
Βυτίο ½ τόνου 1 

αυλός κατάσβεσης 2 
Σετ συστολών-διαστολών 

(αντάπτορες) 
1 

θερµική κάµερα ( Flirscoutll 320  ) 1 
Baofeng UV-5R Φορητός dual 

band ποµποδέκτης VHF/UHF έως 
5.8W + µικροακουστικό + 2η 
Κεραία Diamond 35cm 

10 

Φακους κεφαλης 10 
Προβολεις ηλιακους αυτονοµους 2 
Μεγαφωνο χειρος µε λειτουργια 

σειρηνας 
1 

Mini fpv camera 800tvl wdr with 
osd 

2 

Camera mount mkhisight slr1 1 
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5.8ghz iftrontechnano video 
receiver 

1 

25 - 5.8ghz fpv wireless video 
transmitter-receiver 

1 

Μποτριε jasper cr3 camp polo 8-
32-965 

5 

Πλακέτα για αναρρίχηση big wall 
και διάσωση απο ελαφρύ κράµα. 

3 

Τρίγωνο εκκένωσης Pitagor του 
οίκου Petzl Γαλλίας  για διάσωση 

ανθρώπων 
1 

∆ιασωστικό εργαλείο Halligan 
Tool του οίκου Weber 
Rescue Αυστρίας  για 
απεγκλωβισµούς 

1 

Τρίποδας µε βαρούλκο 
WorkmanWinch της MSA 

1 

Grivel 
ΚαραµπίνερασφαλείαςGrivel Mega 

K6T Twist Lock 
  

10 

Καραµπίνερ black diamond 
positron straight gate 2016 

10 

ΣχοινίΑναρρίχησης Beal Virus 
Standard 10 mm - 70 m 

3 

Αυλός κατάσβεσης Φ25mm, 
µεταβλητής δέσµης 

4 τεµάχια 

Αυλός κατάσβεσης Φ45mm, 
µεταβλητής δέσµης 

4 τεµάχια 

Φακός κεφαλής, αδιάβροχος, 
υψηλής απόδοσης 

10 τεµάχια 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  
11ΟΟ-20 

4 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  80 
R .22.5 

2 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  
7.50-16 LT 

6 

βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα 2 
∆ιάφορα σκαπτικά εργαλεία   
Κιάλια νυχτερινής όρασης 1 

Φορητός εξοπλισµός φωτισµού 1 
πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 4 
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Συντήρηση πυροσβεστικού 
οχήµατος (ελαστικά, αµορτισέρ) 

  

αδιάβροχες στολές αξίας περίπου 6 
Μάνικες και εργαλεία-εξαρτήµατα   

  1 
IΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ 1 
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΧΟΙΝΙΩΝ 
1 

ΚΑΘΑΡΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙΩΝ 1 
ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΠΤΩΣΗΣ 2 

ΣΤΕΓΑΝΑ ΣΑΚΙ∆ΙΑ 2 

ΣΩΣΙΒΙΑ R3 2 
ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 2 
ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ 60Μ 2 
∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ 60Μ 2 

ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ ID 1 
ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ RING 1 

ASUP 1 
ΦΑΚΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ 6 

ΣΩΣΙΒΙΑ 6 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ 

ΠΟΤΑΜΙΟΥ 
4 

∆ΙΑΣΩΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΠΟ∆ΑΣ 1 
KONGBACKUP 1 

ΜΑΣΚΕΣ ∆ΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 4 
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 1 
ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ 2 

∆ΙΧΤΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ 1 
ΜΑΣΚΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
2 

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ 1 

GPS 1 

ΚΑΝΟΕ ΚΑΥΑΚ 2 
ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΣΚΑΦΟΣ 1 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 1 

Βιονικά ακουστικά DETECT EAR 
που διαθέτουν ενισχυτή υψηλής 

απόδοσης 
2 

Κάµερα  αποχέτευσης   15 µέτρα  
αδιάβροχη µε µόνιτορ 

2 

µαξιλάρια  ανύψωσης  αέρος  για 
σεισµούς 

20 

τρίποδα   αντοχής βάρους  5 τόνους 20 
τρίποδα   αντοχής    1 τόνο 20 
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γρύλλους υδραυλικούς ανύψωσης 
από 30 τόνους και άνω 

5 

Ζεύγη κιάλια νύχτας 21 
Ηλιακά φωτιστικά 40 

Κρουστικά δρέπανα αέρος µεσαίου 
τύπου 

5 

Υπνόσακος 40 

 

 

 

 


