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Första hjälpen-tavla med ögondusch är ett 
praktiskt och lättanvänt skydd vid person-
skador på kontor och andra arbetsplatser. 
Tavlan innehåller allt från plåster för den 
lilla skadan till kompletta första förband. 
Även handskar, andningsmasker och 
annan skyddsutrustning ingår. En ögon- 
och brännskadedusch skyddar vid t.ex 
stänk av tvätt- och lösningsmedel i ögon 
eller vid mindre brännskador. 
Tavlan är utformad för att uppfylla 
Arbetarskyddsstyrelsens krav på första 
hjälpen och ögonsköljutrustning. 
På större arbetsplatser bör tavlan 
kompletteras med en mer komplett första 
hjälpen-låda. 
 

Enkelt, snabbt och överskådligt 

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 försedd med ett lock som skyddar mot 
damm och nedsmutsning. Locket är transparent så 
att man lätt kan kontrollera att utrustningen finns på 
plats och inte är slut. 
Plåstren har en förmåga att inte finnas när de 
behövs. De är därför styckförpackade och måste 
användas så fort de dras ur automaten.  
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. 

Tekniska data 
Försedd med 1 st ögon- och 

brännskadedusch 
2 st litet förband / 
blodstoppare 
1 st stort förband / 
blodstoppare 
1 st skyddspaket handske, 

savett, desinfektion och 
andningsmask 

1 st plåsterautomat med  
45 st plastplåster, 40 st 
textilplåster 

Mängd spolvätska 1 liter 
Spoltid Ca 20 minuter 
Mått Höjd 620, bredd 420, djup 

110 mm 
Vikt 3,5 kg 
Artikelnummer 18-7020-30 

 

Många fördelar med ögonspray 

Jämfört med konventionella plastflaskor för 
ögonsköljning har spraypumpen många fördelar:  

 Mångsidig – kan användas för ögonskölj, sårvård 
och brännskada. 

 Enkel att använda och kan hanteras utan 
föregående instruktion. Kan även demonstreras 
för nyanställd eller övrig personal i samband med 
utbildning. 

 Spolvätskan är höggradigt ren och har samma 
pH-värde och salthalt som tårar. 

 Enkel att ta med under transport till läkare. 

 Mycket vatten – dubbelverkande spraypump ger 
rikligt med vatten. 

 Spraystrålen är mjuk och ger en behaglig 
genomsköljning. 

 Sprutbilden ger en fylld kon med tillräckligt 
spridning för att täcka in båda ögonen samtidigt. 

 Lång spruttid – min 20 minuter. 

 Naturlig arbetsställning. Istället för att titta uppåt 
kan den skadade sitta på en stol och titta nedåt 
t.ex i ett bilsäte på väg till sjukhus. 

 Billigt använda – begränsad förbrukning, ingen 
flaska bryts som måste bytas, ny påse är billig. 

  


