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Bezpieczny Pasażer
Program Bezpieczny Pasażer służy poprawie bezpieczeństwa pasażerów podróżujących różnymi
środkami lokomocji wyposażonymi w deﬁbrylatory AED. Przeznaczony jest zarówno dla
samorządów oraz spółek, posiadających i zarządzających środkami komunikacji (autobusami,
tramwajami, pociągami itp.), jak i producentów środków komunikacji.
Jako najbardziej doświadczona i odpowiedzialna ﬁrma na rynku, zajmująca się tworzeniem
skutecznych programów wczesnego dostępu do deﬁbrylacji, podjęliśmy się wyzwania
polegającego na stworzeniu optymalnych systemów pierwszej pomocy w miejscach
wzmożonego ruchu pasażerskiego. Dodatkowo przygotowaliśmy gotowe rozwiązania
problemów, jakie regularnie pojawiają się w już istniejących realizacjach.
Z racji wykonywanego zawodu, ale także z zamiłowania do podróżowania zależy nam na tym,
aby bezpieczeństwo pasażerów ciągle wzrastało. Zdając sobie sprawę, że do zatrzymań
krążenia dochodzi również w czasie podróży chcemy, aby każdy środek komunikacji
wyposażony był w deﬁbrylator, a jego załoga przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej
pomocy.
Zaproponowanie rozwiązania szytego na miarę jest możliwe dzięki naszemu bogatemu
doświadczeniu. Zainstalowaliśmy deﬁbrylatory w ponad 400 pociągach znajdujących się
w ruchu - zarówno w przestrzeni ogólnodostępnej, jak też w przestrzeni dostępnej tylko dla
załogi. Stale współpracujemy też z największymi producentami taboru w Polsce: Pesa, Newag,
Stadler oraz Solaris dostarczając skuteczne rozwiązania do nowo projektowanych pojazdów.

W naszym zarządzaniu znajduje się też ponad 200 urządzeń na pokładach autobusów
miejskich, z czego część pozostaje monitorowana pod kątem stanu.
Powyższe doświadczenia przerodziły się w pomysł zainicjowania ogólnopolskiego programu
zwiększającego bezpieczeństwo wszystkich podróżnych. Ten innowacyjny projekt ma na celu
rozszerzenie sieci dostępnych publicznie deﬁbrylatorów AED oraz szkolenia z zakresu
udzielania pierwszej pomocy - wierzymy, że dzięki tym działaniom znacząco poprawi się
przeżywalność poszkodowanych w stanach zagrożenia życia.
Chcemy sprawić, aby każde miejsce, w którym znajduje się podróżny (w tym każdy środek
transportu) było wyposażone w deﬁbrylator AED, a każda osoba z obsługi umiała udzielić
pierwszej pomocy i uratować życie. Będzie to możliwe dzięki Państwa zaangażowaniu, dlatego
zachęcamy do włączenia się do Programów Bezpieczna Podróż.

Co oferujemy w ramach współpracy?
Pełne wsparcie i doradztwo w zakresie najbardziej optymalnej lokalizacji deﬁbrylatora.
Najbardziej efektywne i niezawodne urządzenie na rynku o skuteczności
potwierdzonej w ponad 40 badaniach klinicznych, sprawdzone w ponad
400 środkach lokomocji w Polsce.
Systemy przechowywania dostosowane do specyﬁki pojazdu i spodziewanych
warunków (w tym z systemami ogrzewania awaryjnego oraz alarmowania maszynisty
o otwarciu gabloty).
Regularne szkolenia załogi z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pełną obsługę deﬁbrylatorów pod kątem wymian eksploatacyjnych (po użyciu oraz
zgodnie z założeniami producenta) w ramach miesięcznego abonamentu.
Zdalny monitoring i zarządzanie siecią AED pozwalające na:
kontrolę stanu urządzenia w czasie rzeczywistym
(gotowy do użycia, w użyciu, awaria),
kontrolę ruchu urządzenia (brak ruchu, w akcji),
kontrolę temperatury wewnątrz gabloty.

Korzyści płynące z podjęcia współpracy:
pojazd spełniający najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa pasażerów,
załoga doskonale przygotowana do podjęcia działań w sytuacji zagrożenia życia,
gabloty dostosowane do specyﬁki pojazdu,
możliwość delegowania odpowiedzialności za regularną kontrolę stanu deﬁbrylatorów
oraz ograniczenie ryzyka związanego z niewykrytą w porę ewentualną usterką urządzenia,
terminowa wymiana akcesoriów eksploatacyjnych bez dodatkowych kosztów,
pewność dostępności akcesoriów eksploatacyjnych do deﬁbrylatorów po wejściu
w życie nowego rozporządzenia unijnego w sprawie wyrobów medycznych wiosną 2020r.

Chcesz współpracować z liderami zmian w zakresie bezpieczeństwa w środkach komunikacji?
Skontaktuj się z nami.

