
Nauðsynlegur búnaður í sjúkraklefa ÞÓR Fjöldi:

Selact stillanlegur hálskragi fullorðina 3

Selact stillanlegur hálskragi barna 2

Laerdal sogtæki 1

Powerheart AED G3 Pro package 1

Ferno bakbretti með 3 ólum 1

Ferno KED vesti 1

SKED sjúkrabörur litla kódaðar ólar/hífstroff. 1

Res-q-vac handsog 1

WelchAllyn blóðþrístimælir 1

Noin mettunarmælir Onyx Vatange 1

SAM spelkur 1

Alufom álspelkusett 3 stærðir 1

Fermo/germa vacumespelkusett 1

Sager togspelka með kvarða 1

Ferno Sccop EXL nýlegt plast scoop 1

Vacum dýna+pumpa. 1

German EasyFIX ný vacumdýna í tösku með dælu og viðgsetti 1

Vökvahitari 1

Hitataska 12V fyrir 3 lítar af vökva 1

Hlustunarpípur verð frá 1

Skynduhjálpartaska verð frá 1

Bakpoki áfylltur stærð: 52x33x26 1

Akut taska áfyllt 1

Skel til flutnings 1

Styðjum okkar menn með  
búnaði fyrir sjúkraklefa Þórs 

Kiwanissöfnun fyrir sjúkraklefa í varðskipið ÞÓR      15.- 31. maí 2012 

- Flottur 8 GB minnislykill merktur V/S ÞÓR 

- Markmið okkar er að safna 2,5 mkr. fyrir 
ofangreindum búnaði fyrir V/S ÞÓR.  

 
Fyrirtæki: _______________________________________ 
 
Málefni:   Ósk um stuðning við söfnun Kiwanisklúbbsins  
Eldfells til stuðnings á tækjakaupum  fyrir varðskipið V/S ÞÓR. 

 
Okkar nýjasta varðskip V/S ÞÓR hefur verið tekið í notkun. 
Enn er þörf á að klára sjúkraklefa skipsins og tækjavæða það 
með sambærilegum hætti og er um borð í þyrlum 
Landhelgisgæslunar.  
 
Það fé sem safnast í þessu átaki verður notað til að 
tækjavæða sjúkraklefa V/S ÞÓR. 
 
Fyrirtæki þitt getur lagt hönd á plóginn til að tryggja að 
nýjasta varðskip okkar verði með réttum tækjum búið í 
sjúkraklefa skipsins.  
 
Með því að kaupa 8 GB minnislykil á aðeins 4.000 kr stk. 
 
Pantað magn: __________________ stk.  
 
Einnig er hægt að kaupa 50 stk. fyrir 200.000 kr og fá nafn 
félagsins á sérstakan gjafaskjöld sem verður festur á vegg í 
sjúkraklefa Þórs.  __________ stk .   /  Láta merkja:  já / nei 

 
F.h. Kiwanisklúbbsins Eldfells 
Jón Óskar Þórhallsson 
 
 
Kiwanis er alþjóðleg þjónustuhreyfing manna og kvenna, sem hafa áhuga á að taka virkan þátt í 
að bæta samfélagið, og láta gott af sér leiða.  


