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MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY
H-1083 Budapest, Rákócziút 51., Postacim| 1439 Budapest, Pf. 679,

Telefon,/Fax: 786-8950

Adószámi 18175581-]-42, Bankszámlaszám:1 1705008-204'7'7873

E-mai]:

A Főváro§i Bíróság az Alapítványt az 1959. év Iv. törvény (?tk.) 74lA §-s alapjáí 8484. §orszám alatt és a
16,Pk60.069l2002n6. számú hanírozáttal vette nyilváDta.tá§ba. Az alapítvány B közhasznú§ági jogállásnak

Azonosító: 220/2017.
simon György po18ármester úr

fia§! Támogatás kérés

Tisztelt Támogatónk!

A MEDICoPTER Alapífíány, mint a Ma$/ar Légimentő Nonprofit Kft. §zerződé§€§ támogatója ezúton kóri az
on, illetve Cége támogatását kitűzött céljai megvalósíiásához,

A sürgősségi eilátás sonán a magyar légi mentók az egész ország t§rületén évről évre egyre több élet§t tudnak menteni
a sÜrgőssógi betegel]átásban alkalmazott megfeleló eszközökkel, felszerelés§ktel, Ezek a felszerclések állapota
jelentósen befolyáso]ja a beteg életkilátásait.
Ezért kérjük továbbm is az Önök megtisztelő segítségét, hosi §zek a speciáljsan kialakitott fontos eszközök, melyek a
folyamatos használat miatt elhasználódnak továbbra is biáositva lggyen€k, A mentószo]gálat dolgozói nap, mint nap
emberfeletti kiizdelmet fo]íatnak életük€t kocklitatva a bajbajutottak megmentéséért, segítsürlk Nekik mi is,

Jelen]eg az alábbi eszközök megvásá.lásához szeretnénk kémi pénzbelitámogatásukat:



- Motolo§ §zívól Váladék, vér leszívására szolgál. Cca.:200.000,-Ft
- Lapáthordágy: A test vonalát követő kia]akitású, töké]etes stabilitást biáosít a betegnek. cca.| 300.000Ft
- IDfúzió§ pumpa: Gyós/szer€k nagy pontosságú adagolására. cca.: 600.000,-Ft
- Intrao§§zeáli! eszköz: Pl. súlyos állapotú sokkos gy.rmekekiél, újraélesztésnél, gyors, könnyű megoldás a
mihamarabbi gyógyszer és folyadék bevite]éhez. Cca.: 300.000,-Ft
- sürgő§§égi, kézi ultrahang ké§zülók| Mellkasi és hasi sériilteknél a]kalmazható annak eldöntésére, ho&y a
he]yszínen szükséges,e a beavatkoás, i]]etve a kórházba érve szükség lesz-e azor]nali műtétre, Cca.: 3.0d0.000,_Ft

A legkisebb anyagi segítség is sokat ér|
Az adományól adóigazotást á]lítunk ki (aD§nnyiben kér, szíveskedjék az adószámát közölni), amit a hatályos
pénzügyi rendelkezések a lapján el.zámolhat

Kérjük, adója l%-ával támogas§a Ön i§ a légimenté§t! Köszönjük.
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