OFERTA OPIEKI MEDYCZNEJ
DLA FIRM

OFERTA
Szanowni Państwo,
mając na uwadze bezpieczeństwo oraz ograniczenie strat związanych
z nieobecnością pracowników spowodowaną różnymi urazami, pragniemy
przedstawić ofertę Prywatnego Ratownictwa dla firm.
Obecnie
panująca
pandemia
koronawirusa
nadwyręża
zespoły
Państwowego Ratownictwa Medycznego, przez co w połączeniu
z ostatnimi brakami kadrowymi coraz częściej dyspozytorzy medyczni
odmawiają wyjazdu zespołów ratowniczych.

Są sytuacje, z którymi spotykamy się wielokrotnie - wypadki lub nagłe
stany pogorszenia zdrowia pacjentów. Często nie są to na tyle poważne
sytuacje, aby wzywać pogotowie, jednakże mimo tego poszkodowany nie
jest w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki medycznej, żeby otrzymać
właściwą pomoc.
Wtedy wkraczamy My.
Zjawiamy się na miejscu zdarzenia, udzielamy pierwszej pomocy oraz
wykonujemy medyczne czynności ratunkowe.
W razie bardzo złego stanu zdrowia poszkodowanego wykonujemy
transport do publicznej placówki leczniczej.

Wszystkie usługi zawarte w niniejszej ofercie dostępne są w postaci
miesięcznego abonamentu lub pojedynczych usług.
Jednorazowa płatność pozwoli cieszyć się wszystkimi usługami bez obaw
o rozmiar faktury.
Oferta dostępna jest również dla rodzin, klubów oraz grup powyżej 5 osób.

APTECZKI
Pierwsza wizyta ratowników w miejscu
pracy będzie miała na celu zapoznanie
się z rozmieszczeniem urządzeń oraz
pomieszczeń na terenie firmy.
Z ostanie stworzona lista potencjalnych
zagrożeń
oraz
wydzielenie
stref
bezpiecznych.

Nasi pracownicy zapoznają się z rodzajami maszyn oraz we współpracy z członkiem kadry
kierowniczej stworzony zostanie spis możliwych wypadków oraz urazów.
Na jego podstawie powstanie lista niezbędnego wyposażenia i rozmieszczenia apteczek
pierwszej pomocy. Taka apteczka nie tylko będzie spełniać wymogi przepisów
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ale także pozwoli na udzielenie pomocy czy nawet
uratowanie życia poszkodowanym pracownikom.
 odstawowe apteczki, zgodnie z wymaganiami zawierają jedynie przedmioty mające na celu
P
podniesienie komfortu w razie urazu. Nasze apteczki są wyposażone w sprzęt ratunkowy
umożliwiający udzielenie pomocy w przypadku złamań, amputacji, krwotoków, rozległych
ran, oparzeń oraz obecności ciał obcych w organizmie.
Wszyscy pracownicy zostaną przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy oraz używania
przedmiotów wchodzących w skład takich apteczek.
W abonamencie zawarliśmy również cykliczne kontrole stanu oraz dat przydatności
wyposażenia. W razie potrzeby braki zostaną uzupełnione, a materiały uszkodzone lub
przeterminowane wymienione na nowe.

INTERWENCJE
Jak przystało na ratowników, dbanie
o zdrowie i ratowanie życia jest
naszym chlebem powszednim.
O ferujemy
interwencje
naszych
zespołów ratowniczych, wyposażonych
w najnowszą wiedzę i
niezbędny
sprzęt.

W razie wypadku, przy którym nie wystarczy samopomoc, nasz dyspozytor udzieli
wskazówek telefonicznych lub zadysponuje nasz zespół Ratownictwa Medycznego, który
dotrze na miejsce jak najszybciej. Zespół ustabilizuje poszkodowanego, a w razie
konieczności zapewni transport do publicznej placówki medycznej.

Do zadań naszej grupy ratowniczej należą:
Szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia.
Oczyszczanie oraz opatrywanie ran.
Podaż niezbędnych leków.
Stabilizacja złamań oraz zwichnięć.
Tlenoterapia bierna oraz czynna.
Ewakuacja rannych ze stref niebezpiecznych.
Tamowanie krwotoków.
Resuscytacja z defibrylacją.
Zapewnienie komfortu psychicznego.
Wskazywanie dalszych niezbędnych kroków.

NAUKA
W
pakiecie
znajdziecie
Państwo
również cykliczne szkolenia z zakresu
pierwszej pomocy oraz ciekawe pokazy
i
ćwiczenia
ratownicze
dla
pracowników.

Prowadzimy grupowe szkolenia dla wszystkich pracowników z zakresu udzielania pierwszej
pomocy. Podczas takiego szkolenia omawiane są wszelkie niezbędne podstawy udzielania
pomocy.
W harmonogramie zawarto:
Wzywanie pomocy (teoria)
Resuscytacja (teoria + praktyka)
Przepisy prawne (teoria)
Opatrywanie ran (teoria + praktyka)
Zawały, omdlenia i padaczka (teoria)
Tamowanie krwotoków (teoria + praktyka)
Automatyczna Defibrylacja (teoria + praktyka)
Pozycja boczna bezpieczna (teoria + praktyka)

Ponadto oferujemy intensywne krwawe pokazy ratownicze z pozoracjami dopasowanymi do
zagrożeń obecnych na terenie firmy. Pozoranci, będący jednocześnie ratownikami, symulują
uraz z wykorzystaniem realistycznego makijażu oraz dużej ilości sztucznej krwi. Każdy z
widzów ma możliwość podejścia i spróbowania swoich sił pod okiem instruktorów.
Wykonywaliśmy już wiele pozoracji, między innymi:
Amputacja dłoni.
Amputacja nogi.
Krwotoki.
Zmiażdżenia.
Złamania otwarte i zamknięte.
Zerwana skóra.
Wbity pręt w klatkę z perforacją płuca.
Krtań rozgryziona przez agresywnego psa.

BADANIA
Oferujemy również promocyjne ceny
na badania genetyczne lub w kierunku
Covid-19, zarówno antygenowe,
RT-PCR jak i PCR-SAVD.

ZABEZPIECZENIE
Firmy korzystające z naszych usług
mają możliwość skorzystania
z zabezpieczenia medycznego
wydarzeń w promocyjnych cenach.

TRANSPORTY
Najbliższe
rodziny
pracowników
otrzymają od nas zniżkę na nasze
usługi, w tym na transporty medyczne
osób
chorych
i/lub
niepełnosprawnych. Zniżka dotyczy
również wizyt domowych ratowników
i pielęgniarek.

CENNIK
Poniższe
ceny
zawierają
koszty
dojazdu,
wykonanie
niezbędnych
czynności ratowniczych oraz zużycie
materiałów, sprzętu i leków.

WYJAZD W KODZIE 2
Wyjazd zespołu ratowniczego
w przypadkach niezagrażających życiu
i zdrowiu poszkodowanego.
Pomoc przybędzie w czasie do 3 godzin.

350zł
WYJAZD W KODZIE 1
Wyjazd zespołu ratowniczego w jak
najkrótszym
czasie
z
użyciem
dźwiękowych i świetlnych sygnałów
uprzywilejowania.
Używane
w
każdym
przypadku
zagrożenia
życia
lub
zdrowia
poszkodowanego.

650zł

TRANSPORT
Transport Medyczny pacjenta do
wybranej placówki.

od 250zł
TELEPORADA
Telekonsultacja z lekarzem, który wyda
zalecenia oraz w razie potrzeby wystawi
receptę lub skierowanie.

150zł
BADANIA
Covid-19 Antygen..........150zł
RT-PCR............................450zł
RT-PCR SAVD.................600zł
Genetyka....od 449zł do 799zł

Grupa Ratownictwa Terenowego
O NAS
Początki Grupy Ratownictwa Terenowego sięgają 2010 roku kiedy jako grupa ratowników
zaczęliśmy bawić się w Off-Road jako nasze hobby.
Połączenie uprawnień Ratowników Medycznych oraz wiedzy z nawigacji i przemieszczania się w
trudnym terenie zapoczątkowało powstanie firmy 4x4Medic sp. z o.o.
Naszym celem jest zapewnianie bezpieczeństwa zarówno uczestnikom jak i organizatorom imprez
i wydarzeń odbywających się poza utwardzonymi drogami oraz wykonywanie transportów
medycznych osób chorych i niepełnosprawnych.
Posiadamy wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz tworzymy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej co pozwala nam kompleksowo obsługiwać pacjentów.

FLOTA
Nasza flota składa się z karetek typu C, zwanych ruchomą jednostką intensywnej opieki tworzących
zespoły podstawowe jak i specjalne z lekarzem na pokładzie. (Norma PN-EN 1789:2008).
Przystosowane do udzielania pomocy na miejscu zdarzenia jak i do transportu poszkodowanych do
wielu publicznych oraz prywatnych placówek medycznych z którymi współpracujemy.
Wśród pojazdów znajdują się również Ambulanse 4x4 mogące dotrzeć do zdarzenia w każdym
terenie.
Pojazd 4x4 oznakowany jako uprzywilejowany-medyczny posiada podniesione i wzmocnione
zawieszenie, opony terenowe z agresywnym bieżnikiem, dodatkowe oświetlenie LED, oraz
modularną zabudowę pozwalającą na transport pacjenta lub większej ilości Ratowników.
PERSONEL
Czymże byłaby flota bez obsługi? Dlatego firma 4x4Medic sp. z o.o. zatrudnia Ratowników,
Ratowników Wodnych, Ratowników Medycznych, Pielęgniarki i Pielęgniarzy, Lekarzy a nawet
Położne. Częste ćwiczenia oraz dodatkowe szkolenia, w tym specjalistyczne kursy działań i jazdy w
terenie pozwalają nam być gotowymi do walki o życie w każdych warunkach.
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