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1. Fisa Informativa Produs(RO, EN, DE)  
*se cere de la FRZ si/sau se completeaza de catre noi cu alte informatii 

 
 
 

RO 
Fisa Produsului 
Cod Produs: 0599-DET  
 
Denumirea:  Trusa Sanitara de Prim Ajutor 
 
Marca Comerciala: PRIMA  

 
Culoare: alb 
 
Marimi: 38x23x12cm 
 
Compozitie Material: cutie din polipropilena 
 
Greutate Material:  
 
Grosime material:  
 
Caracteristici:  
Trusa  sanitara detasabila se compune dintr-o cutie din  material  plastic, cu colturi si  muchii  

rotunjite, in care sunt depozitate:                                                                                                                                                                                                         

• Foarfece cu vârfuri boante - 1 buc 

• Garou 50 cm - 1 buc 

• Deschizător de gură din material plastic - 1 buc 

• Dispozitiv de respirație gură la gură - 1 buc 

• Pipă Guedel mărimea 4 - 1 buc 

• Pipă Guedel mărimea 10 - 1 buc 

• Mănuși de examinare, pereche - 4 buc 

• Pahare de unică folosință - 5 buc 

• Batiste de hârtie cu soluție dezinfectantă - 10 buc 

• Atele din material plastic - 2 buc 

• Feși din tifon mici 5 cm/4 m - 5 buc 

• Feși din tifon mari 10 cm/5 m - 3 buc 

• Bandaj triunghiular I = 80 mm - 2 buc 

• Vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g - 2 buc 

• Ace de siguranță - 12 buc 

• Leucoplast 5 cm/3 m - 1 buc 

• Leucoplast 2,5 cm/2,5 m - 1 buc 

• Alcool sanitar 200 ml - 1 buc 

• Comprese sterile 10 cm/8 cm x 10 buc. - 10 set 

• Pansament individual 2 cm/6 cm - 10 buc 

• Pansament cu rivanol 6 cm /10 cm - 5 buc 

• Plasture 6 cm/50 cm - 1 buc 
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• Creion - 1 buc 

• Caiet a 50 de pagini - 1 buc 

• Broșură cu instrucțiuni de prim ajutor - 1 buc 

• Rivanol soluție 10/00, 200 ml - 1 buc                                                                                                         

• Apă oxigenată sau perogen - 1 buc 

• Alcool iodat 200 ml - 1 buc                                                                                                                       

 

Știați că toate instituțiile și societățile comerciale sunt obligate să aibe trusă sanitară? Viața unui om 

poate depinde de existența trusei sanitare. Asigurați-vă că o aveți la îndemână. Nu riscați amenzi 

usturătoare pentru lipsa trusei de prim ajutor! Investiție minimă - Beneficii maxime!  Trusele sanitare 

de acordare a primului ajutor medical vor fi folosite astfel: 

1. Activităţi industriale, agricole şi de prestări de servicii: 

- în secţii de activitate cu mai mult de 5 persoane una la cel mult 25 de persoane; 

- activităţi cu locuri de muncă dispersate, indiferent de numărul de angajaţi; 

- mijloace de transport în comun, altele decât auto. 

2. Activitate de comerţ: 

- spaţii comerciale care permit accesul direct al clienţilor la mărfurile expuse; 

- spaţii comerciale organizate pe subunităţi pentru prezentare şi desfacere; 

- pieţe agroalimentare; 

- staţii de distribuire a carburanţilor.   3. Activităţi de învăţământ, proiectare-cercetare: 

- grădiniţe, şcoli, alte instituţii de învăţământ care nu dispun de cabinet medical propriu; 

- ateliere şcolare, săli de sport; 

- cămine şi internate; 

- alte activităţi de proiectare-cercetare - cel puţin una la 25 de persoane. 

4. Activităţi culturale şi recreative: 

- săli de spectacole - una la cel puţin 100 de locuri; 

- săli de sport sau de întreţinere fizică, altele decât cele din instituţiile de învăţământ; 

- cluburi, alte spaţii pentru activităţi de divertisment cu cel puţin 10 locuri; 

- baruri, restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, unităţi agroturistice. 

 

Aplicatii Medical: Componentele  trusei  sanitare  sunt folosite  pentru acordarea  primului  ajutor  

medical (trusa  se  afla  in dotarea  posturilor  fixe  de  prim  ajutor  fara  cadre  medicale  din  

intreprinderi,  institutii  si  unitati  economice, scoli, cabane turistice si altele asemenea). 
Aplicatii Stomatologie: 
Aplicatii Cosmetica: 
Aplicatii Igiena:  
 
Instructiuni de folosire: A se folosi conform ghidului de prim ajutor din trusa. 

 
Instructiuni de Securitate: A nu se lasa la indemana copiilor! 
 

Certificate pentru Produse: Aviz Ministerul Sanatatii! 
EC conformity Declaration:  
CE certificate:  
NELSON Test(for masks):  

ALTELE: 

Perioada Valabilitate: 2 ani de la data fabricatiei 

 
Depozitare:in locuri racoroase si uscate, departe de umezeala si razele solare. 

• T(min-max): 5-40oC 

• Umiditate max: 70% 

 


