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Produkty TacMed Solutions i CTOMS zostały 
stworzone przez praktyków – doświadczonych 
medyków wojskowych oraz sił specjalnych  
i sprawdzone w środowisku taktycznym, w naj-
trudniejszych warunkach. 

Historia każdego produktu TacMed Solutions  
i CTOMS rozpoczyna się od fazy testów. 

Każdy nawet najmniejszy błąd musi być popra-
wiony w fazie przedprodukcyjnej.

Sprzęt jest ciągle modyfikowany tak, aby speł-
nić wymogi nowoczesnego pola walki i nieść 
pomoc potrzebującym.

W Wasze ręce oddajemy ofertę produktów no-
woczesnych, pewnych i bezpiecznych.

Zapraszamy do współpracy 

                                    Jacek Deneka  
                                    Founder/CEO    

Misją firmy PARAMEDYK jest dostarczanie  
innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań  
w dziedzinie ratownictwa taktycznego poprzez 
organizację profesjonalnych szkoleń oraz sprze-
daż sprzętu ratownictwa taktycznego.

Zapewniamy kompleksową ofertę sprzętu  
i środków ratownictwa taktycznego, spełniają-
cych światowe standardy w tym zakresie.

Zaprojektowaliśmy także własne, unikalne roz-
wiązania, które już sprawdziły się w najtrud-
niejszych warunkach pola walki.

Dzięki naszemu doświadczeniu (wszystkie  
produkty stosujemy w codziennej pracy)  
możemy zaoferować sprzęt najwyższej jakości, 
ponieważ zdajemy sobie sprawę że od dobo-
ru odpowiedniego wyposażenia może zależeć 
ludzkie życie.

Firma PARAMEDYK jest wyłącznym autoryzo-
wanym przedstawicielem firm Tactical Medical 
Solutions i CTOMS na terenie Polski.

Jakość produktówCel i misja

Pełna oferta sprzętu medycznego dostępna na 
www.paramedyk24.pl
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Opatrunek na urazy penetrujące klatki piersiowej, wytrzewienia,  
oparzenia, amputacje i duże rany.

 
Sterylny, w hermetycznym, próżniowym opakowaniu dla zmniejszenia rozmiaru opatrunku. 
Opatrunek Blast ma formę dużego kwadratu 50cm x 50cm, przymocowanego do bandaża 
elastycznego o szerokości 10cm, z poprzecznie rozmieszczonymi wąskimi taśmami typu 
„rzep” uniemożliwiającymi przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz stabilizującymi 
założony opatrunek.

Opatrunek jest wystarczająco duży by pokryć całe plecy lub klatkę piersiową większo-
ści poszkodowanych. Dodatkowo w jego wnętrzu znajduje się specjalna folia wielkości 
48cm X 48cm, która umożliwia opatrzenie np. wytrzewienia czy amputacji.

Opatrunek BLAST Bandage
NSN 6510-01-586-4314

Opatrunek OLAES Modular Bandage
Nowoczesny opatrunek przeznacznny do tamowania  
krwotoków i opatrywania ran.  
Sterylny, w hermetycznym, próżniowym opakowaniu  
dla zmniejszenia rozmiaru opatrunku.

 
Bandaż elastyczny o szerokości 10 lub 15cm, z poprzecznie rozmieszczonymi wąski-
mi taśmami typu „rzep” uniemożliwiającymi przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz 
stabilizującymi założony opatrunek. Wyposażony w plastikowy element konstrukcyj-
ny przymocowany do bandaża, pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę, po 
założeniu opatrunku.

Tampon opatrunku ma formę kieszeni, wewnątrz której znajduje się  
jałowa gaza wypełniająca o szerokości 10cm i długości 3 metrów oraz  
folia, mogąca służyć, jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe  
klatki piersiowej. Gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć  
do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej.

OLAES 4

Bandaż elastyczny: szerokość 10 cm 
Kompres na ranę: 10x15 cm 
Orientacyjne wymiary opakowania: 10x5x4 cm

NSN 6510-01-558-3342
OLAES 6

Bandaż elastyczny o szerokość 15 cm 
Kompres na ranę: 15x15 cm 
Orientacyjne wymiary opakowania: 15x5x4 cm

NSN 6510-01-558-3343
OLAES 4 Flat

Bandaż elastyczny: szerokość 10 cm 
Kompres na ranę: 10x15 cm 
Orientacyjne wymiary opakowania: 13x10x3 cm

NSN 6510-01-558-3342
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Special Operation Forces Tactical Tourniquet – Wide 
Staza taktyczna SOFTT-W

SOFTT-W jest wynikiem dwuletniej inicjatywy badawczej  
Tac Med Solutions, podczas której wykonano szereg badań  
i analiz laboratoryjnych w celu opracowania bardziej efektywnej, 
łatwiejszej w użyciu opaski uciskowej

 
 Wysoka skuteczność oraz wytrzymałość stazy zostały zachowane przy jednoczesnej  
redukcji wagi o 25%. Jej niewielkie rozmiary po złożeniu, docenią wszyscy przy pakowaniu 
osobistego zestawu medycznego.

Nowa konstrukcja stazy SOFTT-W sprawia, że jej użycie jest jeszcze prostsze  
a co za tym idzie - może być ona założona szybciej (zastosowano mocniejszą i sztywniejszą 
taśmę), co przyczynia się do mniejszej utraty krwi przez rannego.

Możliwość założenia przez rannego samodzielnie w ramach samopomocy, jedną ręką  
na każdej kończynie.

SOFTT-W ze względu na swoją budowę i użyte materiały, jest praktycznie  
niezniszczalna – wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, działająca w każdych  
warunkach terenowych i klimatycznych.

SOFTT-W jest stazą rekomendowaną przez CoTCCC

NSN 6515-01-587-9943

Staza SOF Tactical Tourniquet - Wide (SOFTT-W)  jest nową wersją popularnej stazy SOFT.

Kieszeń na stazę taktyczną

Główne jej zalety to minimalna waga i niewielkie wymiary. 
Teraz staza taktyczna może być umieszczona w wygodnej 
kieszeni, chroniącej ją przed kurzem, zabrudzeniem czy 
uszkodzeniem, z której wyciągniesz ją w zaledwie sekundę.

 

Dostępne kolory: czarny, coyote brown, olive
Kieszeń na stazę taktyczną SOFTT-W, CAT lub SWAT-T 
Mocowana do oporządzenia w modułowym systemie MOLLE.
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Sterylna gaza bawełniana pakowana próżniowo dla zmniejszenia wielkości opakowania. 
Niezbędne wyposażenie zestawów medycznych i apteczek taktycznych.

Wymiary gazy: 12 cm x 3,75 m 
Orientacyjne wymiary opakowania: 6 x 7 x 2 cm

Gaza posiada znak CE - jedyna gaza rolowana w Polsce ze znakiem CE

Tactical Gauze odznacza się dużą chłonnością i przeznaczona jest 
do pakowania silnie krwawiących ran np. postrzałowych oraz  
do opatrywania innych ran zamiast tradycyjnej gazy opatrunkowej.

 

Gaza wypełniająca rolowana Tactical Gauze
NSN 6510-01-503-2117

Nożyczki ratownicze CTOMS
Wykonane z bardzo twardej stali węglowej, posiadają wyprofilowane,  
antypoślizgowe uchwyty. Nie wymagają ostrzenia, wytrzymują  
wysokie temperatury, a także sterylizację w autoklawie. 

Wielkość: 18 cm / 7”

Przeznaczone do użycia w ciężkich warunkach.  
Dedykowane dla ratownictwa taktycznego, specjalnego,  
wojska i innych służb mundurowych.

Nr. Kat. 80111      NSN 6515-01-538-9276

Smycz do nożyczek CTOMS

Jeśli jesteś zmęczony pozostawianiem swoich nożyczek  
na miejscu zdarzenia po zakończeniu działań ratowniczych  
ten produkt jest właśnie dla ciebie!

 
Automatycznie zwijana smycz CTOMS pozwala na doczepienie swoich nożyczek  
do elementów wyposażenia. Zaraz po zakończeniu działań, specjalny zwijacz umieści 
nożyczki w poprzedniej lokalizacji i umożliwi ponowny łatwy dostęp.

Wysoka jakość produktu, która umożliwia użytkowanie nie tylko z nożyczkami  
ale także z urządzeniami typu multi-tools i nożami: 
•  Przeznaczona do użytkowania w warunkach słonej wody i ekspozycji na chlor 
•  Stalowa linka powlekana nylonem - długość około 92cm 
•  Szybkie wypięcie QR umieszczono bezpośrednio na kablu 
 
Wymiary: 2 x 4 cm         Waga: 36 gram

Nr. Kat. 80001      NSN 6515-CF-002-1391

Kieszeń na stazę taktyczną
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Plecak medyczny R-AID 

Wszechstronny, kompaktowy i niezwykle lekki plecak medyczny TacMed Solutions.  
Idealnie dostosowany do noszenia bezpośrednio na kamizelkach taktycznych.

 
Dzięki nowatorskiemu systemowi szelek i taśm 
nośnych można go niezwykle prosto przekształcić 
np. w torbę noszoną na ramieniu czy powiesić, 
jako panel medyczny w samochodzie lub pojeździe  
ewakuacji medycznej. 

Szybkie otwarcie plecaka to tylko jeden ruch, 
dzięki suwakowi wszytemu w systemie U.  
Wnętrze mieści niezbędne wyposażenie medyczne 
do udzielania pomocy w warunkach taktycznych.

Doceniany wszędzie tam gdzie liczy się waga, 
wielkość i praktyczność używanego sprzętu.  
W zgodnej opinii wielu paramedyków i ratowników 
medycznych – jeden z najlepszych taktycznych  
plecaków medycznych!

Plecak dostępny także z wyposażeniem.

NSN 6545-01-560-8919      Dostępne kolory: coyote brown, czarny

Combat Medic Pouche

Apteczka mocowana w systemie MOLLE na kamizelce 
taktycznej ze zintegrowanymi trzema ładownicami  
na standardowe magazynki typu M-4 lub PMAG.

 
 Połączenie apteczki z ładownicami pozwala zaoszczędzić miejsce  
na kamizelce taktycznej. Wnętrze apteczki mieści standardowe wyposaże-
nie medyczne wraz z dwoma dużymi opatrunkami indywidualnymi Olaes 6.

Szerokość otwarcia apteczki regulowana przy pomocy specjalnego  
systemu, pozwalającego na szybkie zamknięcie apteczki w razie  
konieczności kontynuowania działań taktycznych.

Apteczka dostępna także z wyposażeniem.

Dostępne kolory: coyote brown, czarny
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Lekkie, tradycyjne nosze ewakuacyjne umożliwiające szybką  
ewakuację z obszarów wysokiego ryzyka.

 
Wykonane z bardzo wytrzymałej tkaniny o strukturze siatki, w celu minimalizacji rozmia-
rów i wagi, dodatkowo wzmacniane przeszyciami z taśmy.  
Duże uchwyty pozwalają na swobodne przenoszenie poszkodowanego,  
co zwiększa komfort transportu. 
Waga: 1,5 kg        Wymiary noszy: 60 x 175 cm        Wymiary złożonych noszy: 26 x 30 cm

Nosze ewakuacyjne Poleless Litter

Nosze Foxtrott Litter ułatwiają sprawną i szybką ewakuację 
przy jednoczesnym dobrym zabezpieczeniu poszkodowanego.  
Dedykowane dla ratownictwa taktycznego i specjalnego oraz wszę-
dzie tam gdzie waga i rozmiary sprzętu ratowniczego mają znaczenie.

 

 

Nosze ewakuacyjne FOXTROTT Litter
NSN 6530-01-571-5667

Ultra lekka, kompaktowa, wielofunkcyjna płachta 
ewakuacyjna umożliwiająca szybką ewakuację  
z obszarów wysokiego ryzyka.

 
Wykonana z bardzo wytrzymałej tkaniny o strukturze 
ripstopu, w celu minimalizacji rozmiarów i wagi. Duże uchwyty 
pozwalają na swobodne włożenie rąk podczas przenoszenia 
poszkodowanego, co zwiększa komfort transportu.  
Nosze Phantom mogą być mocowane bezpośrednio do 
oporządzenia za pomocą systemu molle, nie zabierając 
miejsca na inne elementy wyposażenia bojowego.  
W komplecie: nosze, pokrowiec do przenoszenia noszy, 
pokrowiec do przenoszenia noszy na np. kamizelce taktycznej  
(pokrowiec z systemem taśm MOLLE).

Waga: 450 g.      Wymiary noszy: 60 x 175 cm     
Wymiary złożonych noszy: 30 x 18 x 3,75 cm       
Wytrzymałość: 204 kg.

Nosze ewakuacyjne Phantom Litter

Zalety noszy FOXTROTT: 
•  Lekkie i kompaktowe, waga: 1990 g.            
•  Wymiary noszy: 212 cm x 46 cm, po złożeniu: 53 x 16 cm  
•  Duża ilość pasków mocujących, co znacznie ułatwia możliwość przenoszenia  
    rannego w różnych konfiguracjach 
•  Szybkie zabezpieczenie rannego dzięki taśmie i  klamrą typu Fast-Tex   
     wszytym bezpośrednio do noszy.  
•  Nosze w stanie złożonym można łatwo przytroczyć do plecaka lub pojazdu.            
•  Wszyta lonża dostosowana do ciągnięcia noszy. 

Foxtrott pozwala na tradycyjny transport dzięki wygodnym uchwytom z rączkami. Dzięki giętkiej i bardzo odpornej konstrukcji nosze sprawdzają się w każdych 
warunkach m.in. można je ciągnąć za pojazdem. Podczas przenoszenia platforma składa się do niewielkich rozmiarów i umieszczona jest w specjalnym pokrowcu  
o wymiarach 53 x 16 cm. Nosze Foxtrott Litter są doskonałą alternatywą dla dużo większej platformy SKED.
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Water Jel – Tactical Burn Dressing: 
•  Łatwe w transporcie i przechowywaniu 
•  Maskujący kolor opakowania, napisy na opakowaniu widoczne w noktowizji 
•  Każdy opatrunek posiada nadany numer NSN 
•  Można stosować na wszystkie rodzaje oparzeń termicznych oraz na oparzenia białym fosforem

Opatrunki hydrożelowe na oparzenia Water Jel

WJ10
Opatrunek o wymiarach 10 x 10 cm 
Dedykowany na niewielkie rany 
oparzeniowe

 
Pierwsza pomoc w oparzeniach: 
•  Schłodzić miejsce oparzenia 
•  Zapobiec dalszemu zanieczyszczeniu rany 
•  Zatrzymać płyny ustrojowe na ranie oparzeniowej 
•  Nie wywoływać hipotermii

Opatrunek Water Jel natychmiast po nałożeniu na oparzone miejsce  
chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem rany.  
Opatrunek nie przykleja się do rany i może być nakładany bezpośrednio na nią.

WJ30
Opatrunek o wymiarach 10 x 40 cm 
Dedykowany na oparzenia       
przedramion

WJ50
Opatrunek o wymiarach 20 x 45 cm 
Duży, uniwersalny opatrunek  
na oparzenia

WJ70
Opatrunek o wymiarach 49 x 28 cm 
Duży, uniwersalny opatrunek,    
dedykowany na oparzenia  
twarzy i dłoni

Opatrunki hydrożelowe Water Jel w wersji militarnej składają się z żelu chłodzącego i nośnika, nietkanego poliestru o przeznaczeniu medycznym. 
Działanie Water Jel w chłodzeniu ran oparzeniowych polega na przepływie ciepła z rany do żelu. Temperatura miejsca oparzenia szybko spada, co daje ulgę  
w bólu i powoduje zmniejszenie zakresu uszkodzeń tkanki skórnej. Działanie bakteriostatyczne żelu pomaga zmniejszyć ryzyko zakażenia rany oparzeniowej.

Stosowany jako skuteczna pomoc w ewakuacji z płonących budynków oraz wszędzie tam 
gdzie występuje duża powierzchnia oparzeń. 
Niezbędne wyposażenie każdego wozu bojowego.  Posiada wszystkie właściwości  
klasycznych opatrunków Water Jel.

Dostępny w dwóch rozmiarach:    
- 91 x 76 cm w torbie      
- 183  x 152 cm w kanistrze

Koc na oparzenia

Skład zestawu:  
Koc 91 x 76 cm,    opatrunek 20 x 45 cm,  
opatrunek na dłoń 20 x50 cm,    opatrunek 10 x 40 cm,  
opatrunek na twarz 30 x 40 cm,    4 bandaże i nożyczki.

Zestaw na oparzenia 
Military Burn Kit
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Pierwsza pomoc w oparzeniach: 
•  Schłodzić miejsce oparzenia 
•  Zapobiec dalszemu zanieczyszczeniu rany 
•  Zatrzymać płyny ustrojowe na ranie oparzeniowej 
•  Nie wywoływać hipotermii

TRACE™ 
SYSTEMS
TAKTYCZNY SYSTEM EWAKUACJI
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CTOMS TAKTYCZNY SYSTEM 
PASÓW I UPRZĘŻY
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TAŚMY UDOWE 
LEG LOOP ASSEMBLY

UPRZĄŻ PODSTAWOWA 
M-HARNESS QR

PANEL PASA TAKTYCZNEGO 
X-BELT PS

WKŁADY BALISTYCZNE 
ARMOR INSERTS

PANEL PASA TAKTYCZNEGO
X-BELT PS

WKŁADY BALISTYCZNE 
ARMOR INSERTS

PAS Z SYSTEMEM QRPS [A] 
X-BELT QRPS [A]

TAŚMY UDOWE 
LEG LOOP ASSEMBLY

CTOMS TAKTYCZNY SYSTEM PASÓW I UPRZĘŻY™ Patented

Nie ważne czy prowadzisz operację w terenie, czy w środowisku miejskim, czy 
na platformach pływających lub po prostu spędzasz kolejny dzień na strzelnicy 
dźwigając swój sprzęt. Taktyczny system pasów i uprzęży firmy CTOMS (CTOMS 
X-BELT and M-HARNESS SYSTEM) pozwoli dostosować się do bieżącego zadania 
w ciągu kilkunastu sekund. 

Opatentowane taśmy (Leg Loop Assembly) w połączeniu z głównym pasem 
zawierającym QR (klamra typu COBRA) tworzą bezpieczną uprząż wysokościową.

+ +

+

+

+
=

+

=PAS Z SYSTEMEM QR  
X-BELT QR

PEŁNA UPRZĄŻ TAKTYCZNA 
M-HARNESS QRPS [A]

LEGENDA TAKTYCZNEGO SYSTEMU PASÓW I UPRZĘŻY
X-BELT  -  Pas I klasa zabezpieczenia. Bez taśm na nogi.
M-HARNESS  -  Połączenie pasa z taśmami na nogi. II klasa zabezpieczenia.
QR - Szybkie wypięcie za pomocą klamry COBRA oznacza błyskawiczne  
           zrzucenie pasa.
PS -  Specjalne obszycie umożliwiające komfortowe użytkowanie wraz  
           ze sprzętem taktycznym.
A  -   Możliwość użycia wkładów balistycznych.

DODATKOWE AKCESORIA:

NISKO PROFILOWE 
SZELKI 
 LOW PROFILE SUSPENDERS

DODATKOWE AKCESORIA:

OBSZYCIE DLA  
TAŚM UDOWYCH 
 LEG LOOP PS

KIESZEŃ  
RÓŻNEGO  
ZASTOSOWANIA 
 GP POUCH MEDIUM

V-RING  
Z PASKIEM

 DROP DOWN V-RING

DODATKOWY 
PANEL MOLLE

 DROP MOLLE PANEL

MOCOWANIE 
SPRZĘTU

 GEAR LOOP SET
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Opatrunek uszczelniający na rany penetracyjne klatki piersio-
wej. Charakteryzuje się trwałym i szczelnym przyleganiem  
do skóry pokrytej krwią, piaskiem, włosami, potem lub wodą. 

Opakowanie produktu zostało bardzo starannie zaprojektowane - jest odporne 
na działanie wody i uszkodzenia mechaniczne. Opatrunek jest pakowany próż-
niowo, co powoduje zmniejszenie rozmiarów opakowania. 
Dla umożliwienia stosowania produktu w każdych warunkach został on opraco-
wany w taki sposób, aby był widoczny przez urządzenia noktowizyjne. Zarówno 
opakowanie jak i sam plaster są wyraźnie widoczne przez noktowizor przy zero-
wym oświetleniu.

SAM® Chest Seal spełnia najnowsze wymagania TCCC dotyczące opatrunków 
do opatrywania ran klatki piersiowej.

Dostępny w dwóch wersjach : 
Jako opatrunek wentylowy oraz opatrunek okluzyjny

SAM Chest Seal

Opatrunek Sam Chest Seal wentylowy

•  Opatrunek wentylowy z zastawką jednokierunkową 
•  Mocne, wytrzymałe opakowanie chroniące przed zamoczeniem 
•  Pakowany próżniowo dla zmniejszenia rozmiarów opatrunku 
•  Całkowita powierzchnia obejmowana przez opatrunek: 274 cm2

W opakowaniu znajduje się:

•  Jeden owalny, jałowy opatrunek z zastawką jednokierunkową  
    o wymiarach 23,4 cm x 19,3 cm 
•  Jałowa poduszeczka chłonna do oczyszczenia powierzchni rany  
    o wymiarach 12,7 cm x  22,8 cm

Opatrunek Sam Chest Seal okluzyjny

•  Opatrunek okluzyjny, bez zastawki 
•   Mocne, wytrzymałe opakowanie chroniące przed zamoczeniem 
•  Pakowany próżniowo dla zmniejszenia rozmiarów opatrunku 
•  Całkowita powierzchnia obejmowana przez dwa opatrunki: 548cm2

W opakowaniu znajdują się:

•   Dwa owalne, jałowe opatrunki o wymiarach 23,4 cm x 19,3 cm  
     do opatrzenia rany wlotowej i wylotowej lub dwóch ran klatki piersiowej 
•  Jałowa poduszeczka chłonna do oczyszczenia powierzchni rany  
    o wymiarach 12,7 cm x 22,8 cm
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Opatrunek Sam Chest Seal okluzyjny

Dlaczego Celox: 
•  Sprawdzony środek zmniejszający krwawienie z tętnic w ciągu kilku minut 
•  Stosowanie wymaga jedynie podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy 
•  Działa w warunkach hipotermii 
 

Opatrunki hemostatyczne Celox

Celox 35g
Opatrunek hemostatyczny w postaci 
granulatu hemostatycznego.

Można go sypać bezpośrednio na 
ranę. Wciągu kilku minut po nasypa-
niu środka na ranę tworzy się skrzep.

Opakowanie 35 g.

CELOX to bardzo skuteczny granulat hemostatyczny, stosowany w celu 
szybkiego zatrzymania intensywnego krwawienia.  
Jego działanie jest niezależne od normalnego procesu gojenia się ran.

Celox A
Opatrunek hemostatyczny w aplikato-
rze do stosowania w głębokich ranach 
np. postrzałowych.

Aplikator pozwala na użycie i umiesz-
czenie Celoxu w trudno dostępnych 
miejscach i głębokich ranach o małym 
świetle np. rany postrzałowe czy kłute.

Aplikator zawiera 6 g środka Celox.

Celox Gauze
Gaza w rolce powleczona preparatem 
hemostatycznym CELOX, umożliwia 
łatwe i precyzyjne wykonanie  
opatrunku.

Opakowanie zawiera jeden pasek  
jałowej gazy o wymiarach 7,6 cm x 3 m.

Opakowanie jest wodoodporne, ła-
twe do otwierania w kolorze zielono 
szarym. Produkt gotowy do natych-
miastowego użycia, niewymagający 
specjalnych warunków przechowy-
wania.

Celox Gauze Z
Gaza hemostatyczna składana w „Z” 
powleczona preparatem hemostatycz-
nym Celox, umożliwia łatwe i precyzyj-
ne wykonanie opatrunku.

Opakowanie zawiera jeden pasek 
jałowej gazy o wymiarach  
7,6 cm x 1,50 m.

Płaska saszetka o grubości 14 mm 
ułatwia zapakowanie w zestawie 
pierwszej pomocy.

Opakowanie jest wodoodporne, 
łatwe do otwierania w kolorze zielono 
szarym. Produkt gotowy do natych-
miastowego użycia, niewymagający 
specjalnych warunków przechowy-
wania.

Jak działa Celox? 
Po nałożeniu bezpośrednio na krwawiącą ranę i dociśnięciu, dodatnio naładowane granulki CELOX łączą się z ujemnie naładowanymi komórkami krwi, tworząc 
kleisty pseudo-skrzep, który blokuje przepływ krwi. Powstały w ten sposób skrzep dobrze przylega do wilgotnej tkanki i zatyka  miejsce wypływu krwi. CELOX nie 
inicjuje normalnego procesu krzepnięcia krwi, powoduje on tylko związanie krwi, która bezpośrednio styka się z tym preparatem.

 
•  Nie wydziela ciepła, nie parzy 
•  Sterylne, wodoodporne opakowanie 
•  Łatwy do wypłukania z rany 
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Najlepsze surowce – najlepsze produkty

Podstawową wartością Tactical MED jest jakość produktów. Dlatego do ich wytwarzania wykorzystujemy tylko narzędzia, materiały  
i podzespoły renomowanych producentów.

Wyznajemy zasadę: Jakość pamiętasz dłużej niż cenę.

Zanim produkt trafi na rynek, jest wielokrotnie testowany i ulepszany, aby mieć pewność, że dajemy użytkownikom to,  
czego naprawdę potrzebują - wyposażenia najwyższej jakości.
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Kieszeń na osobisty pakiet medyczny, mocowana  
do oporządzenia przy pomocy sytemu MOLLE.

 
Zaprojektowana z myślą o pomieszczeniu niezbędnego sprzętu 
medycznego: staza taktyczna, opatrunek osobisty, gaza rolo-
wana, nożyczki, rękawiczki, maseczka do RKO.

Apteczka posiada taśmy elastyczne oraz kieszonki utrzymujące 
środki medyczne w należytym porządku.

Wymiary apteczki: 16 x 11 x 5 cm

 

Apteczka osobista IPMED-1
Dostępne kolory: czarny, coyote brown

Apteczka osobista IPMED-2

Standardowej wielkości apteczka osobista mocowana 
na panelu za pomocą rzepa - w razie potrzeby można 
zerwać apteczkę. Panel można zamocować w dowol-
nym miejscu oporządzenia za pomocą systemu MOLLE.

 
Apteczka posiada wszyte taśmy elastyczne oraz kieszonki utrzymujące 
środki medyczne w należytym porządku.

Wymiary apteczki: 16 x 14 x 6 cm

Dostępne kolory: czarny, coyote brown, olive

Proponowane wyposażenie apteczki osobistej: 
•  Staza taktyczna SOFTT-W 
•  Opatrunek osobisty Olaes 4 lub 6 
•  Gaza rolowana 
•  Maseczka z ustnikiem do resuscytacji 
•  Dwie pary rękawiczek nitrylowych 
•  Nożyczki ratownicze 
•  Plaster bez opatrunku
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Taktyczny Plecak Medyczny MED-1

Mały, lekki plecak medyczny, doskonale spełniający funkcje apteczki na poziomie zespołu szturmowego. 
Wielkość plecaka zapewnia pomieszczenie w nim wszystkich niezbędnych rzeczy potrzebnych do udzielenia pierwszej 
pomocy w warunkach taktycznych na poziomie sekcji czy zespołu szturmowego, a jednocześnie pozwala na swobodne 
wykorzystanie go w ciasnych wnętrzach budynków, pojazdów czy śmigłowców.

 
 Przy projektowaniu tego cienkiego plecaka medycznego, przyjęto 
założenie, że plecak ten ma służyć do przenoszenia minimum sprzę-
towego - większe plecaki czy torby zostają w pojazdach i korzysta się  
z nich jedynie w razie potrzeby.

Jego najważniejsze zalety to: kompaktowa wielkość, niewielka waga 
oraz ergonomiczność.

Część przednia plecaka wyposażona jest w taśmy w systemie MOLLE 
oraz kieszeń zamykaną na suwak. Wnętrze zostało skonstruowane  
w sposób umożliwiający rozmieszczenie sprzętu medycznego zgodnie  
z indywidualnymi preferencjami użytkownika.

Prosty dostęp do głównej komory plecaka zapewniony, dzięki  
konstrukcji umożliwiającej otwarcie na sposób podobny do walizki 
(clam shell - skorupa muszli). Umożliwia to natychmiastowy dostęp 
do niemal całej zawartości plecaka. 

Tylna ściana komory głównej zawiera 3 niezależne kieszenie segrega-
cyjne mocowane za pomocą rzepów.

Wewnętrzna strona klapy wyposażona jest w trzy kieszenie wyko-
nane z siatki, zamykane na suwaki na drobny sprzęt medyczny oraz 
jedną dużą kieszeń służącą do transportu np. płaskich opatrunków 
Water Jel czy opatrunków na rany klatki piersiowej. 

Spiralny zamek główny jest przykryty plisą dodatkowo zabezpiecza-
jącą wnętrze plecaka przed działaniem czynników atmosferycznych  
w postaci kurzu, piasku czy deszczu.

System nośny plecaka został bardzo uproszczony i składa się z szelek 
wykonanych z taśmy. Powodem takiej konstrukcji jest przeznacze-
nie (głównie) do użytku z kamizelką taktyczną, ale niewielka waga  
plecaka sprawia, że równie dobrze nosi się go samodzielnie. 

Niewielkie wymiary - 46 cm wysokości, 28 cm szerokości i tylko  
7 cm grubości, sprawiają, że plecak praktycznie nie wystaje poza  
obrys sylwetki w pełni wyposażonego operatora i nie przeszka-
dza w poruszaniu się w wąskich korytarzach i pomieszczeniach. 
 
Wymiary plecaka: 46 x 28 x 7 cm

Dostępne kolory: czarny, coyote brown
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Taktyczny Plecak Medyczny MED-2

Plecak ratownika-sanitariusza PRS w zespole/drużynie/plutonie. 
Jednokomorowy, średni plecak medyczny PRS, optymalnie zaprojektowany żeby pomieścić w nim sprzęt medyczny 
potrzebny do zaopatrzenia różnego rodzaju ran i obrażeń, powstałych w warunkach bojowych.

 
 
Na przedniej część klapy plecaka umieszczone są dwie kieszenie  
zamykane na zamki YKK. Wnętrze zostało skonstruowane w sposób 
umożliwiający rozmieszczenie sprzętu medycznego zgodnie z indywi-
dualnymi preferencjami użytkownika.

Prosty dostęp do głównej komory plecaka zapewniony, dzięki  
konstrukcji umożliwiającej otwarcie na sposób podobny do walizki 
(clam shell - skorupa muszli). Umożliwia to natychmiastowy dostęp 
do niemal całej zawartości plecaka.

Tylna ściana komory głównej zawiera 5 niezależnych kieszeni segre-
gacyjnych mocowanych za pomocą rzepów, umożliwiających szybką 
identyfikację i dostęp do umieszczonego w nich wyposażenia

Wewnętrzna strona klapy wyposażona jest w 5 kieszeni wykonanych 
z siatki, zamykanych za pomocą rzepów na drobny sprzęt medyczny 
lub opatrunki. 

Część przednia oraz boki plecaka wyposażone są w taśmy w systemie 
MOLLE, plecy oraz szelki pokryte wysokiej jakości siatką dystansową.

Spiralny zamek główny jest przykryty plisą dodatkowo zabezpiecza-
jącą wnętrze plecaka przed działaniem czynników atmosferycznych  
w postaci kurzu, piasku czy deszczu. 

Podwójny zestaw szelek oraz opcjonalny pas biodrowy, pozwala  
na wygodne noszenie plecaka zarówno na mundurze, jak i na kami-
zelce taktycznej.

Wymiary plecaka: 54 x 32 x 15 cm

Dostępne kolory: czarny, coyote brown, wz.93 pantera leśna
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Kamizelka medyczna Tactical MED

Kamizelka została zaprojektowana na potrzeby pracowników zespołów ratownictwa medycznego oraz dla wszystkich 
osób biorących udział w akcjach ratunkowych.
 
 
Wykonana z siatki o podwyższonej wytrzymałości w połączeniu z kieszeniami uszytymi z oryginalnej Cordury.

Wykrój kamizelki nie ogranicza ruchów a konstrukcja z siatki znacznie redukuje wagę kamizelki oraz zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza.
Jeden uniwersalny rozmiar dzięki regulacji długości i obwodu - można ją dostosować do każdej budowy ciała.
Płynna regulacja w pionie za pomocą rzepów, regulacja w poziomie za pomocą taśm poliamidowych. 

Do produkcji kamizelki wykorzystane zostały najlepsze materiały:

Kieszenie – oryginalna Cordura 1000 DuPont
Siatka – korpus kamizelki wykonany z siatki o podwyższonej trwałości wykorzystywanej do produkcji oporządzenia wojskowego
Taśmy - w konstrukcji kamizelki wykorzystano taśmy poliamidowe firmy Pasamon, spełniające normy wojskowe.
Rzepy - Alfatex       
Nici - AMANN           
Elementy z tworzyw sztucznych – ITW Nexus           
Zamki błyskawiczne - YKK          
Taśmy odblaskowe - 3M Scotchlite.

Dostępna w czterech wersjach kolorystycznych.
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Kursy Ratownictwa Taktycznego

Oferowane przez nas kursy ratownictwa taktycznego przeznaczone są dla służb mundurowych i wojska.
Szkolenia zawsze przygotowywane są zgodnie ze specyfiką działania jednostki biorącej w nim udział i obejmuje m.in. 
planowanie i logistykę działań ratowniczych w ujęciu operacji specjalnych, szacowanie ryzyka dla ratowników, zakres 
działania w poszczególnych strefach TCCC.
 
 
Indywidualne programy szkolenia oraz realizacja kursów wyłącznie dla zawodowych służb mundurowych jest gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego 
szkoleń oraz zapewnia pełną dyskrecję i bezpieczeństwo naszych klientów. 

Instruktorzy firmy PARAMEDYK to starannie wyselekcjonowana kadra mająca wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach specjalnych wojska i policji. 

Profesjonalne podejście do realizowanych zadań i pełne zaangażowanie instruktorów, to nasze priorytety. 
W realizacji szkoleń współpracujemy z firmą CTOMS, uznanym podmiotem na międzynarodowym rynku szkoleń taktycznych.

Więcej o kursach ratownictwa taktycznego:  
www.ratownictwotaktyczne.pl
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