Pre-Hospital Care Solutions – SURVITEC GROUP LTD

Rozwiązania przedszpitalnej opieki medyczno-ratowniczej
Pre-Hospital Care Solutions (PCS)
Wprowadzenie wytycznych TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE (TCCC – TC3), tj. taktycznej pomocy
rannym na polu walki pozwoliło na zredukowania śmiertelności na polu walki do 3%.

Field Care 4 (FC-4) - Combat Medic Pack
Bojowy Plecak Medyczny, rozłożony (powyżej) i złożony (poniżej)
Wszystkie oferowane pakiety dostarczane są w legendarnych
plecakach marki MYSTERY RANCH
Kluczowe cechy produktu systemu Pre-Hospital Care Solutions to:
1. Podejście "pod klucz" – producent PCS, firma Survitec, ściśle
współpracuje z ponad 50 indywidualnymi dostawcami
wyposażenia medycznego w celu połączenia ich produktów
w najbardziej zaawansowany, gotowy do użycia na polu
walki wojskowy system medyczny, dostępny obecnie na
świecie. Takie podejście zdejmuje z końcowego użytkownika
kwestie obciążenia logistycznego związanego z utrzymaniem
sprawności i kompletności systemu.
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Casualty Sustainment 2 (CS-2) – Patient Treatment Station
Polowe Stanowisko Zabiegowe
2. System został zaprojektowany i poddany szczegółowej kontroli przez zespół byłych żołnierzy Sił
Specjalnych z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, posiadających wieloletnie
doświadczenie wojskowe. Zespół ekspertów ściśle współpracuje z użytkownikiem końcowym,
aby docelowy system spełniał jego dokładne wymagania. Każda armia posiada swój własny
sposób działania w ramach indywidualnych protokołów i funkcjonujących poziomów
wyszkolenia. Dlatego też firma Survitec zapewnia indywidualne dopasowanie rozwiązań PCS,
bez stosowania podejścia uniwersalnego dla wszystkich. Docelowe rozwiązanie powinno być
zatem wypracowane wspólnie z paramedykami Sił Zbrojnych danego kraju i/lub konkretnego
użytkownika.
3. Firma Survitec zarządza precyzyjnym nadzorem konfiguracji
systemu, zapewniając takie funkcje, jak dopilnowywanie
terminów przydatności (resursów) czy też modernizacja
wdrożonego wyposażenia, w celu zapewnia końcowemu
użytkownikowi możliwości korzystania z najnowszych
dostępnych rozwiązań.
4. Wieloetapowe procesy kontroli i zapewniania jakości
gwarantują, że każdy pakiet/zestaw jest za każdym razem
spakowany w ten sam sposób. Dzięki temu użytkownik
końcowy ma pewność, że otwierając pakiet/zestaw dokładnie
wie, co w nim jest i gdzie tego szukać. Ma to istotne
przełożenie na podniesienie efektywności poprzez redukcję
czasu niezbędnego do udzielenia pomocy na polu walki.
Field Care 5 (FC-5) - Combat Paramedic Pack,
Bojowy Plecak Ratowniczy, złożony (powyżej)
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5. System został zaprojektowany i stworzony z myślą o wzajemnej wymienności dostarczanych
pakietów i elementów. Jego modułowość gwarantuje krytyczną interoperacyjność sprzętu
wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny. Modułowa konstrukcja wpływa także w istotny sposób
na podniesienie efektywności procesu szkolenia, które jest jednym z najważniejszych
elementów w systemowym podejściu do zagadnień związanych z niesieniem pomocy
poszkodowanym w warunkach bojowych.

RATOWNICZE SYSTEMY NOSZOWE
Właściwe przygotowanie przez ratowników taktycznych bezpiecznej,
szybkiej i skutecznej ewakuacji rannego w warunkach bojowych z użyciem
różnych środków transportu stanowi istotny element, na którego jakość
wpływa wyposażenie zespołów bojowych w odpowiedniej jakości
mobilne ratownicze systemy noszowe.
Field Mobility 5 (FM-5) – Fabric Stretcher, Nosze Płachtowe,
złożone (po prawej) i rozłożone (poniżej)

Ratownicze systemy noszowe to wyjątkowe rozwiązania, zabezpieczające
m.in. transport wysokościowy, w ciasnych przestrzeniach, lądowy, a także
w pewnym zakresie wodny. Wyposażone są w specjalne pasy i uchwyty
umożliwiające np. transport pod śmigłowcem, czy też w pozycji
horyzontalnej lub pionowej w czasie ewakuacji z jaskiń, szybów, etc..
Dzięki zwijanej i elastycznej konstrukcji zapewniają możliwość ich
przechowywania i transportowania w niewielkiej torbie/pokrowcu.
Materiał, z którego wykonane są nosze to niezwykle wytrzymałe tkaniny
i tworzywo sztuczne. Nosze Field Mobility 6 (FM-6) – Drag Stretcher mogą
być ciągnięte po niemal każdym rodzaju terenu.

Field Mobility 6 (FM-6) – Drag Stretcher, Nosze Ciągnione,
złożone (po lewej) i rozłożone (poniżej)
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SERIA WODOODPORNA (WATERPROOF)
Zestawy z serii Waterproof Navy Variant zostały stworzone, aby sprostać specyficznym wymaganiom
operacji morskich, w tym morskich jednostek specjalnych. Stanowią one połączenie standardowych
modułów systemu Pre-Hospital Care Solutions z rozwiązaniami (pokrowcami, torbami) umożliwiającymi
pełną wodoodporność. Dzięki wykorzystaniu doświadczenia firmy Survitec w zakresie technologii
materiałowej, uzyskano wodoodporne zestawy umożliwiające nurkowanie bez uszkodzenia ich
zawartości.
Pakiet Field Care 4 Waterproof - Combat Medic Pack
Waterproof Variant (FC-4 WP) wykonany został w 100%
z wodoodpornego materiału. Posiada w pełni wodoodporny
zamek błyskawiczny Aquaseal. Ma także wbudowany zawór
bezpieczeństwa, który usuwa niepożądane powietrze
podczas
zanurzania.
Został
zaprojektowany
do
powierzchniowych operacji wodnych na pokładach statków
i łodzi hybrydowych (RIB-ów), przeprowadzanych przez
jednostki specjalne wchodzące na pokład statku podczas
interwencji na morzu. Zarówno zewnętrzna warstwa, jak
i wewnętrzne opakowania wyspecjalizowanych pakietów
medycznych są wodoodporne. Rozwiązanie to ma na celu
zabezpieczenie przed zalaniem zawartości plecaka nawet
podczas jego użytkowania (rozłożenia). Ma to szczególne
znaczenie podczas nagłych działań przeprowadzanych na
statkach czy też RIB-ach, zwłaszcza w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych.
Field Care 4 Waterproof (FC-4 WP) – Combat Medic Pack Waterproof Variant
Wodoodporny Bojowy Plecak Medyczny, złożony (powyżej) i rozłożony (poniżej)
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Pakiet Field Care 5 Waterproof - Combat Paramedic Pack
Waterproof Variant (FC-5 WP) stanowi połączenie plecaka
MYSTERY RANCH z wodoodpornym zewnętrznym
pokrowcem. Uzyskane w ten sposób rozwiązanie jest w
pełni przystosowane do operacji nurkowych (posiada zamek
Aquaseal). Pokrowiec został wykonany z wodoodpornego w
100% materiału ze zintegrowanym ciśnieniowym zaworem
bezpieczeństwa, jak też zaworem ustnikowym do
napełniania pokrowca powietrzem, gdy jest to wymagane.
Pakiet FC-5 WP przeznaczony jest do nurkowania na
głębokościach do 25 metrów.

Field Care 5 Waterproof (FC-5 WP) - Combat Paramedic Pack Waterproof Variant,
Wodoodporny Bojowy Plecak Ratowniczy, złożony (powyżej)

Field Care 5 (FC-5) – Combat Paramedic Pack,
Bojowy Plecak Ratowniczy, rozłożony wchodzący również w skład FC-5 WP
W wariancie wodoodpornym dostępne są również inne pakiety wchodzące w skład systemu Pre-Hospital
Care Solutions m.in. FC-1 - Individual First Aid Kit (IFAK), indywidualny pakiet pierwszej pomocy.
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