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Med vår nya första hjälpen station är det 
enkelt att kombinera första hjälpen 
produkter efter er verksamhets behov. 

Allt samlat på ett ställe. Stationen har ett 
transparent lock, så det är enkelt att se 
när produkter behöver fyllas på. 

Stationen erbjuder dig första hjälpen 
snabbt, enkelt och säkert.

Lättillgänglighet 
Nu är det slut med att ha flaskor med ögonskölj 
här och plåster där, förband på ett ställe och 
tvättservetter på ett annat. 
Med QuickSafe kan du samla de viktigaste första 
hjälpen-produkterna och placera stationen precis  
där produkterna ska användas. 
Den genomskinliga luckan ger dig överblick 
och gör vägen till första hjälpen enkel och snabb.  
Du kan lätt se när skåpet behöver fyllas på.  
Med den dammtäta luckan och separat förpackade 
produkter är QuickSafe en både hygienisk och stilren 
lösning. 

Ögonskölj 
Stommen i QuickSafe-programmet är den erkända 
ögonsköljvätskan Plum.  

I QuickSafe Complete ingår 2 x 500 ml Plum 
Ögonskölj, en 200 ml pH Neutral flaska med 
ögonskölj för olyckor med syror och baser och 5 
QuickRinse ögonsköljampuller för att avlägsna smuts 
och damm. Fördelen med ampullerna är att du inte 
behöver öppna en hel flaska med ögonskölj om du 
bara ska skölja bort lite damm eller smuts ur ögat. 
I QuickSafe Chemical Industry ligger fokus på flera 
olika typer av ögonskölj. Stationen är även utrustad 
med plåster. 

Stora sår 
QuickStop är ett set med 3 kompressförband. 
Ett huvudkompressförband som används vid större 
blödningar som t.ex. blödning från pulsåder. 
Dessutom finns det två mindre förband för 
användning vid mindre blödningar. De kan också 
användas i en ficka i det stora kompressförbandet 
till att skapa det nödvändiga tryck som behövs för 
att kontrollera en blödning från pulsåder tills hjälp är 
på plats. 

Små sår 
Vardagens små skador kan snabbt bli till kostsamma 
avbrott i ditt arbete. Med QuickSafe är det lätt att 
göra rätt från början. Tvätta rent såret med 
QuickClean sårtvättservetter och på med ett 
QuickFix-plåster. Plåstren är hygieniskt förpackade. 

Brännskada 
I många arbeten är det risk att få mindre brännsår.  
QuickCool är en gel som kan enkelt appliceras på 
huden och ger en behaglig lindring 

Tekniska data 
 
Modell 

 
QuickSafe Complete 

QuickSafe  
Chemical Industry 

 18 st QuickCool 
brännskadegel 

1 x 500 ml Plum  
Ögonskölj Duo 

 1 st QuickStop sårförband 
set: 1 st. 17 x 17 cm och  
2 st. 12 x 7,5 cm 

1 x 500 ml  
pH Neutral  
Ögonskölj Duo 

 20 st QuickClean 
sårtvättservetter 

1 x 200 ml  
pH Neutral Ögonskölj 

 2 st 500 ml  
Plum Ögonskölj 

5 x 20 ml QuickRinse 
ögonskölj ampuller 

 1 st 200 ml  
pH Neutral Ögonskölj 

1 x QuickFix Elastic  
plåster refill med  
45 plåster 

 5 st 20 ml QuickRinse 
ögonskölj ampuller 

 

 1 st QuickFix Elastic 
plåster refill med 45 
plåster 

 

Art.nr 18-7025-09 18-7025-05 
Mått 465 x 265 x 130 mm 

 


