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Flik 10

Olyckor inträffar plötsligt och oförutsett. Ofta när man är i nya miljöer
och när man är som sämst förberedd.
Därför är det viktigt att alltid ha första hjälpen utrustning till hands,
även när man är hemifrån eller arbetar mobilt.
Storlek och innehåll skall anpassas till risken. För en förskolelärare
behövs inte samma utrustning som för en som ensamarbetar i skogen.
I vårt sortiment av kuddar och väskor finns allt från små fickförpackningar till mer kompletta första hjälpen kuddar. Vi har även
bälteskuddar som enkelt kan bäras med vid arbete och friluftsaktivitet.
Fickförpackning

Innehåll

Akla fickförpackning är en litet och praktisk första
hjälpen-förpackning avsedd att bäras med. Den är
bara lämplig där mer komplett utrustning finns att
tillgå i närheten.

2 st sårtvättare
1 st plåsterplån med 9
plåster
1 st första förband

Mått

150 x 150 x 50 mm
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Bältesväska

Innehåll

Sårtvättare, plåster i olika
storlekar, Water-Jel
brännskadekompress, 3 st
första förband, stödförband

Bältesväskan är mer komplett och räcker för egenvård
vid de flesta skador. Kudden är försedd med hällor så
att den enkelt kan bäras med i bältet. Den
Mått
165 x 120 x 65 mm
har lock och fack som gör det enkelt att hitta och
komma åt rätt materiel. Bältesväskan används vid fleraArtikelnr. 18-7023-10
typer av ensamarbete t.ex skogsarbete, linjearbete, utflykt
med dagis och skola, skoter- och skidturer.

Första Hjälpen-kudde

Innehåll

Första förband i olika
storlekar, plåster, sax
sårtvättare, kompresser,
tryckförband, skyddspaket
med handskar och tvättare,.

Mått

285 x 210 x 70 mm

Första hjälpen kudden innehåller ett komplett
sortiment först hjälpen produkter uppdelat i tre påsar
avsedd för liten, mellan eller stor skada.
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Superkudde

Innehåll

10 sårtvättare, 20 plåster,
1 blodstoppare,
1 liten blodstoppare,
1 huvudförband, 2 par
handskar, 1 andningsmask,
2 savett desinfektion, sax

Mått

175 x 175 x 90 mm

Superkudden är en mjuk och smidig kudde i gråblå
mockaplast. Den kan bredas ut på marken och har
lättfattliga instruktioner på svenska och engelska
tryckta direkt på kudden.
Det är vår mest sålda bilkudde.

Att tänka på

Artikelnr. 18-7023-40

• CE-märkt - Sårvårdsprodukter skall vara CE-märkt från juni 1998. Det sker enligt kraven i
ett europeiskt direktiv för medicinsk utrustning.
• Komplettering – komplettera första hjälpen utrustningen så snart något har använts.
• Utbyte - Förbandsmateriel är steril utrustning och skall bytas ut efter 5 år.
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