FÖRSTA HJÄLPEN STATION
BRÄNNSKADEUTRUSTAD
PRODUKTBLAD

Första hjälpen station med transparenta
luckor och sårvårdsmateriel för många
olika typer av skador.
Stationen är specialutrustad för att även
kunna hantera brännskador och skärsår.
Med rätt utrustning på plats kan snabbare
och effektivare lindring ges när olyckan är
framme.
Den har dessutom plats för extra tillval för
att enkelt kunna anpassas efter olika
arbetsplatsers specifika behov.
Första hjälpen i alla situationer
Första hjälpen station som innehåller sårvård för
flera olika typer av skador. På stationen finns
dessutom lättförståeliga instruktioner

Benämning

Beskrivning

Artikelnr

Första hjälpen
station

Hel station

18-7020-03

Den transparenta luckan gör det enkelt att se när
det är dags att fylla på produkter. En transparent
lucka och gummilist skyddar produkterna mot damm
och smuts vilket gör utrustningen mer hygienisk och
alltid redo att användas.

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
livsmedelsindustri,
spårbara för metalldetektor. Ask om 6 x 35
st

18-7021-08

Extrautrustad för brännskador

Detectableplåster

18-7021-09

Stationen är en välkommen nyhet för alla som
arbetar inom yrken med hög risk för brännskador,
som till exempel kockar, elektriker och svetsare.

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

Non-woven

Ask om 6 x 43 st

18-7021-10

Savett tvättare

Förpackning om 20 st

18-7021-25

Nya First Aid & Burn Station är specialutrustad för
att även kunna hantera brännskador och skärsår.

Blodstoppare
liten

Förpackning om 20 st

18-7021-30

Blodstoppare
stor

Enstyck

18-7021-35

Innehåll

BurnGel
Dressing

2st/ask

18-7024-68

Skyddspaket

Innehåller handske,
savett desinfektion och
andningsmask

18-7021-40

Refill komplett

För ny station

18-7021-51

För tidigare tavla*

18-7021-50

Plåstren i den nya automaten dras nedåt för att
undvika smuts eller blod på övriga plåster.
Plåsterrefillerna sitter fastlåsta i automaten för att
säkerställa att de inte försvinner. De tomma
refillerna lossas enkelt med en specialnyckel.
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Enkel påfyllning



2 4-in-1 Blodstoppare



3 4-in-1 mini Blodstoppare



2 (x 2) st Burn Gel Dressing



2 Burn Gel Spray, 50 ml



1 Soft Foam Dispenser inkl Soft Foam Blue,
2 meter x 6 cm



1 Plåsterautomat inkl Blue Detectable plaster 35
regular och 30 regular/fingertip



1 (x 20) st Sårtvättare



1 Andningsmask



1 Första Hjälpen-instruktion



1 refillnyckel



1 borrmall



1 ask Burn Cover med 14 st hydrogelplåster
följer med som gåva under 2014

Ögonsköljflaska Sprayflaska 150 ml

18-7025-58

Flaska 235 ml

18-7025-18

Bredd

Höjd

Djup

29 cm

56 cm

12 cm

Mått
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