
Kvick Avkylning & Snabb 
Smärtlindring vid Brännskada? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Burncare ger effektiv behandling och snabb lindring från smärtan av 

brännskador. 

• Burncare kyler kvickt brännskadan – minimerar vävnadsskador och 
hjälper läkeprocessen. 

• Burncare ger en steril barriär mot kontamination.  

• Burncare´s vattenbaserade icke-giftiga gel är vattenlöslig och kan 
enkelt sköljas av där ytterligare medicinsk behandlig fordras. 

 
 
 

Kylning 
Burncare hydrogelförband är lika effektivt som kallvatten för att kyla brännsår 
och påskynda läketiden. Burncare är enkel och bekväm att använda och 
tillskillnad från vatten stannar gelen kvar på brännskadan och fortsätter att 
kyla utan ytterligare applikation. 

 
 
Smärtlindring 
Burncare ger effektivt smärtlindring under pågående behandling. 

 
 

     Förhindrar infektion 
      Burncare ger en effektiv barriär mot kontamination 
   
   
   Det naturliga valet            

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Burncare Gel – Engångs påsar          Storlek  Art nr 
 
• Lindrar smärta på små brännfläckar      
• Kyler   
• Vattenbaserad gel kan lätt sköljas bort    3.5g  BC5003 
• Steril 
 
Burncare Gel – Spray Storlek  Art nr 
 
• Lindrar smärta på små brännfläckar   
• Kyler 

   50 ml   BC5005 
 120 ml   BC50120 

 
      
Burncare Gel – Tub Storlek  Art nr  

 

• Lindrar smärta på små brännfläckar   
• Kyler 

 25 gr   BC50025 
    

 
Burncare Gel Kompresser Storlek  Art nr 
 
• Lindrar smärta   5 x 5cm  BC0505 
• Kyler genom att dra värmen ur bränn- 10 x 10cm  BC5010 
      skadan 20 x 20cm  BC5020 
• Steril barriär mot kontamination 40 x 60cm  BC5040 
• Icke häftande 30 x 40cm  BC5030 
• Bakteriedödande – hjälper mot infektion (Ansikts-  
• Kylande lindring upp till 2 timmar  Mask) 
• Idealisk för transport eller där större 
      brännskador kan inträffa 
• Kompresser för att täcka alla kroppsdelar - 
      brännsår, händer, lemmar, bål, ansikte 
 
Burncare Brännskadeutrustning Storlek  Art nr  
 
• En billig effektiv lättillgänglig utrustning  Small - Zippåse  BC5058 
• Alla för engångsbruk 5st 3,5g gel, 
• Sterila 1st 10x10cm 
• Garage, fastigheter, skolor, verkstäder, 
      fabriker, kök, i hemmet, båt, husvagn 
 
Burncare Brännskade Kit Storlek  Art nr 
 
• En billig effektiv lättillgänglig EC väska - Small    BC5110 
      Utrustning 5st 3,5g gel, 1st 50g spray, 
• Idealisk som en kostnadseffektiv  1st 10x10cm, 1st 1:a hj. Bandage, 
      och ett mer praktisk alternativ än 1st EC väska small - röd 
      gel och brännskadefiltar i praktisk (Tillbehör - väggfäste) 
      och lättöverskådlig plastväska ------------------------------------------------------------ 
       EC väska - Medium    BC5120 
       5st 3,5g gel, 1st 50g spray 
• Lätt & enkel att transportera och 2st 10x10cm, 1st 20x20cm,   
      använda 1st 1:a hj. Bandage, 
 1st EC väska medium - röd 
• Lämplig för alla situationer där  (Tillbehör - väggfäste) 
      större brännskador kan inträffa ------------------------------------------------------------ 
 EC väska – Medium + facemask BC5130 
 5st 3,5g gel, 1st 50g spray, 
 2st 10x10cm, 1st 20x20cm,  
 1st 30x40 kompress (facemask) 
 1st EC väska medium - röd 
 (Tillbehör - väggfäste) 


