FÖRSTA HJÄLPEN-LÅDOR
PRODUKTBLAD

Rusta efter risk.
Vid risk för större skador eller vid fler anställda räcker inte alltid en
första hjälpen-tavla. Då bör sårvårdsutrustningen kompletteras
med en lämplig första hjälpen-låda.
Jämfört med enklare utrustning är lådorna mer kompletta och kan
bäras med till skadeplatsen.
Våra lådor kommer från Akla – Sveriges äldsta tillverkare av
sårvårdsmateriel. Man är bland annat stor leverantör till försvaret
och landets sjukhus.
I Aklas lådor finns också brännskadekompresser som snabbt och
effektivt kyler ner en skada. Det reducerar smärtan och förhindrar
att skadan sprider sig i vävnader runt såret.
Akla Första Hjälpen-låda II
Första hjälpen-låda II är en lättöverskådlig
första hjälpen låda med transparent lock.
Lådan är både fukt och dammtät. Den
innehåller ett komplett sortiment
sårvårdsmateriel för både små och stora
skador. Innehållet är anpassat för kontor och
mindre industriföretag med upp till 20
anställda. Lådan innehåller även brännskadekompress och en enkel Första hjälpenbroschyr L-ABC.

Innehåll

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

Mått

Längd 250 Bredd 170
Höjd 120 mm

Vikt

1,1 kg

Det är vår mest sålda Första Hjälpen-låda.
Vägghållare medföljer.

Artikelnr.

18-7022-50

Innehåll

Första förband i olika
storlekar, plåster,
sårtvättare, kompresser,
tryckförband. Kirurgtejp,
mitella, fingertuta,
skydds-paket med
handskar och tvättare,
sax.

Mått

Längd 400 Bredd 270
Höjd 85 mm

Vikt

1,9 kg

Artikelnr.

18-7022-60

Akla Första Hjälpen-låda III
Första hjälpen-låda III innehåller liksom låda
II ett komplett sortiment för alla typer av
skador. Innehållet är mer omfattande och
klarar större skador med fler inblandade.
Lådan är robust och passar även för mer
krävande miljö. Den kan enkelt bäras med till
skadeplatsen. Innehållet är anpassat
för större bygg- och industriföretag.
Lådan används också på fartyg,
av räddningstjänst och vid annan mobil
verksamhet.

Första hjälpen låda bxp.doc

Att tänka på


CE-märkt - Sårvårdsprodukter skall vara CE-märkt från juni 1998. Det sker
enligt kraven i ett europeiskt direktiv för medicinsk utrustning.



Komplettering - lådor och kuddar skall alltid kompletteras så snart något har
använts.



Utbyte - Förbandsmateriel är steril utrustning och skall bytas ut efter 5 år.
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