FÖRSTA HJÄLPEN
VÄSKA FÖR BRANDSLÄCKARE
PRODUKTBLAD

En olycka inträffar ofta plötsligt och
oförutsett. Att rätt utrustning finns på
plats är en förutsättning för att den första,
viktiga vården ska kunna ges.
Med en smidig första hjälpen-väska,
utrustad efter dina behov, så har du alltid
hjälpen nära till hands.

Första hjälpen för alla situationer

Innehåll

När du färdas i bilen eller båten är det viktigt att
vara förberedd för att både skydda och rädda. Med
denna praktiska väska har du plats för alla
nödvändiga första hjälpen-artiklar samt även en
brandsläckare. Genom att ha allt samlat i ett kit är
du alltid redo om en olycka skulle inträffa.

Första hjälpen-väskan innehåller följande:

Alltid redo
Bärremmen gör det enkelt att bära med sig väskan
så att du inte behöver lämna din brandsläckare i
exempelvis båten när den står tom. Väskan kan
fästas för att inget ska åka omkring löst utan istället
ligga på sin plats.

Komplett Första hjälpen i bilen

Första hjälpen väska för brandsläckare bxp

I väskan finns bland annat Burngel och en
räddningsfilt vilka är absolut väsentliga för att den
första hjälpen ska kunna ges. Utöver detta, finns
även plats för en brandsläckare som är precis lika
viktigt att ha till hands. Med denna produkt behöver
du inte oroa dig för att glömma något som kan
rädda liv då allt har sin egen plats i väskan.

Förbandspåse nr 1
Förbandspåse nr 2
Förbandspåse nr 3
Mitella
Sax
Viltvarningsband
Reflexband
Första hjälpen-bok
Druvsocker
Ögonskölj
Burngel 4g
Pincett
Säkerhetsnålar
Tejp
Handskar
Mun till mun mask
Kylpåse
Räddningsfilt

Tillbehör
Väskan kan med fördel kompletteras med:


Brandsläckare PK2A 2kg pulver



Reflexväst Gul



Handlampa LED



Blixtpuck

Artikelnummer
Typ

Art.nr.

Väska med sårvård exkl. tillbehör

18-7023-60

Väska med sårvård inkl. tillbehör

18-7023-65

18-7023-65 Väska inkl. tillbehör
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