FÖRSTA HJÄLPEN
-TAVLA -STATION OCH -SKÅP
PRODUKTBLAD

Är det så här första hjälpen fungerar hos Er?
Var finns plåster och förband?
Platsen är ofta okänd för flertalet anställda. Utrustningen
förvaras av skyddsombud eller annan person undangömd i
skåp eller liknande. Bara den ansvarige vet exakt var den
finns och kan plocka fram den snabbt vid en olycka. Platsen
för första hjälpen utrustningen är inte uppmärkt.
Oreda och smutsigt
En första hjälpen låda är oöverskådlig och det blir snabbt
oordning i den. Vissa saker tar slut och fylls inte på. Olika
förpackningar öppnas för att hitta fram till rätt materiel.
Utrustningen saknas eller är slut
I en första hjälpen låda föråldras utrustningen eller
används utan att det uppmärksammas. Det är också
lätt att utrustningen försvinner. Hela plåsterlådan tas
med vid en skada och vid nästa tillfälle saknas den helt.
Risken för stöld är också större om materielen kan tas
med förpackningsvis och om det inte uppmärksammas
att den är borta.
Allt detta gör att man tappar tempo i insatsen. Man får spilla
onödig tid på att få fram första hjälpen utrustning istället för
att larma och hjälpa den skadade.

Första hjälpen tavlan löser problemen
Ingen behöver tveka. Med första hjälpen tavlan finner alla snabbt
förbandsmaterielen. Allt finns på sin plats. Tydliga instruktioner gör att även en icke
sjukvårdskunnig kan göra en första avgörande insats. Man ser tydligt om något är
slut och tavlan är enkelt att fylla på. Alla skall veta var första hjälpen finns.
Vid skada är det viktigt att snabbt finna och kunna använda rätt första hjälpen
materiel. Skyddsutrustningen är därför monterad på en överskådlig väggtavla.
Tavlan är stor och iögonfallande och monteras på en lätt tillgänglig och väl
synlig plats.
Överskådlig
Utformning av tavla och materiel underlättar användande. Överblickbar utrustning
och stor text gör det enkelt att se vilken materiel som skall användas.
Enkel att använda för amatörer
På tavlan finns en enkel instruktion. I varje förpackning av första förband
och skyddspaket finns en illustrerad anvisning med tydliga färgbilder som anger
hur utrustningen skall användas. På tavlan anges också vem som är ansvarig
eller utbildad i första hjälpen på arbetsplatsen.
Första hjälpen-tavla bxp.docx

Lätt att se om utrustning saknas, stöldsäker
Plåstren har en förmåga att inte finnas när de behövs. De är
därför styckförpackade och måste användas så fort de dras ur
automaten. En nyckel låser fast plåsterkassett och tvättare.
Saknas något gapar hålet tomt. Bakom utrustningen är
beställningsnummer angivet som gör det lätt att beställa
och fylla på ny utrustning.
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Heltäckande på säkerhet

Alternativ med skåp och ögondusch

Påfyllning

Tavlan finns i tre alternativa varianter

Benämning

Beskrivning

Artikelnr

 Första hjälpen-tavla liten modell med förband
och plåster. Finns även med skåp för
påfyllningsutrustning

Plastplåster

Ask om 6 x 45 st

18-7021-00

Textilplåster

Ask om 6 x 40 st

18-7021-02

Textilplåster,
stora

Ask om 6 x 21 st

18-7021-04

Fingertoppsplåster

Ask om 6 x 15 st

18-7021-06

Detectableplåster

Blå plåster avsedda för
18-7021-08
livsmedelsindustri,
spårbara för metalldetektor. Ask om 6 x 35 st

Detectableplåster

Lika ovan men består av
15 st fingertoppsplåster
och 15 st vanliga plåster.

18-7021-09

Non-woven
Savett tvättare

Ask om 6 x 43 st
Förpackning om 20 st

18-7021-10
18-7021-25

Förpackning om 40 st*

18-7021-20

 Första hjälpen-station
En ersättare till stora första hjälpen-tavlan.
Stationen lanserades 2011 och skiljer sig från
tavlan genom att produkterna skyddade från
smuts med ett lock. Det finns också utrymme
för ögonsköljutrustning och fack för påfyllning.
 Plåtskåp med dubbeldörr
Skåpet är försett med en yttre sektion som
skyddas av plexiglasdörr och innehåller en
första hjälpen-instruktion samt produkter
som kan användas direkt.
Den inre sektionen finns bakom en låsbar dörr
och är avsedd för att lagra påfyllningsutrustning.

Påfyllningsutrustning
Tavlan skall kompletteras så snart något har
använts. Förbandsmateriel är steril utrustning
och skall bytas ut efter 5 år. Den sterila
utrustningen är CE-märkt samt märkt
med tillverkningsår och månad.
Komplettering och utbyte kan
lämpligen sker i samband med
annan kontrollrutin för säkerhetsutrustning.

Blodstoppare liten Förpackning om 20 st

18-7021-30

Blodstoppare stor Enstyck

18-7021-35

Skyddspaket

Innehåller handske,
savett desinfektion och
andningsmask

18-7021-40

Refill komplett

För ny station
För tidigare tavla*

18-7021-51
18-7021-50

Ögonsköljflaska

Flaska 235 ml

18-7025-18

Flaska 500 ml

18-7025-10

Varianter

Typ

Liten
3 st blodstoppare M
liten
2 st blodstoppare S
stor
1 st skyddspaket
handske, savett,
desinfektion och
andningsmask
1 st plåsterautomat
med 45 + 40st
plåster

Liten med skåp
Lika lilla tavlan men
kompletterad med:
1 ask plastplåster
1 ask textilplåster
1 st skyddspaket
1 st blodstoppare
stor
1 st blodstoppare
liten
Sax, pincett

Mått

260 x 420 x 50 mm

255 x 440 x 185 mm 380 x 580 x 170 mm 290 x 560 x 120 mm 290 x 560 x 120 mm

Vikt

0,6 kg

3,1 kg

9,8 kg

2,9 kg

2,1 kg

Artikelnr

18-7020-02

18-7020-19

18-7020-20

18-7020-01

18-7025-15

Försedd
med

Skåp dubbeldörr
1 st plåsterautomat
1 sårtvättarautomat
9 st blodstoppare M
7 st blodstoppare S
4 st skyddspaket
1 ask plastplåster
1 ask textilplåster
1 ask fingertoppspl.
1 ask textilplåster XL
4 x 40 savett tvättare
Sax, pincett
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Station
3 st blodstoppare M
2 st blodstoppare S
1 st skyddspaket
2 x 20 sårtvättare
50 st plåster
1 st plåsterautomat
Plats finns för 1 st
ögonsköljflaskor
235 ml.
Beställs separat

Ögonsköljstation
1 st plåsterautomat
med 45 +40st plåster
Plats finns för 2 st
ögonsköljflaskor
500 ml.
Beställs separat

Heltäckande på säkerhet

