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PLÅSTERDISPENSER
Till 6x500 cm rullar

Passar alla typer av 5m plåsterrullar

D-56 är en populär Dispenser för att på ett enkelt sätt kapa den storlek på plåster    
man behöver, breda eller smala, du väljer själv!

Ett praktiskt, Enkelt, Ekonomiskt  och Flexibelt system! Monteras på vägg!   

Tillverkad i klar akrylplast, bredd 6cm.

Art nr.  3000-1     D-56 dispenser

SuperSoft blå

6x450cm

6x500cm

Passar  till alla sorters plåsterrullar ex. Textil, Non Woven, Polyuretaneskum, etc.



PLÅSTER PÅ RULLE – 5 METER
Bredd: 6cm och 8cm

• Textilplåster  - 6cm
• Används på ren och torr hud 
• Elastiskt och behagligt att använda
• Smärtfri borttagning av plåstret
• Passar till D-56 plåsterdispenser
• Kapas till önskad storlek

Art. nr  3361

• Ett kraftigt Textilplåster  - 8cm
• Används på ren och torr hud
• Elastiskt och behagligt att använda
• Smärtfri borttagning av plåstret
• Kapas till önskad storlek

Art. nr  3361-8 (klipps av)

• Non Woven plåster  - 6cm
• Hypoallergenic
• Lämplig för känslig hud
• Används på ren och torr hud
• Elastiskt och behagligt att använda
• Smärtfri borttagning av plåstret
• Passar till D-56 plåsterdispenser
• Kapas till önskad storlek

Art. nr    3362

• Blue Detectable Textil med metallfolie – 6cm 
• Används på ren och torr hud 
• Den blå färgen ger visuell identifikation 
• Sårkudden med metallfolie kan 

identifieras med metalldetektor 
• Elastiskt och behagligt att använda 
• Smärtfri borttagning av plåstret 
• Passar till D-56 plåsterdispenser 
• Kapas till önskad storlek 

Art. nr  3360 



SUPERSOFT
Bredd: 6cm Längd: 450cm

SuperSoft - Blue

• Självvulkande skumplastförband

• Den blå färgen ger visuell identifikation 

• Elastiskt och behagligt att använda 

• Fastnar inte i sår eller i hår

• Förbandet andas vilket ger bra läkning

• Passar till D-56 plåsterdispenser 

• Kapas till önskad storlek

• För fixering av brännskadekompresser

Art. nr  3385-B  (blå)   

1 2 3

Art. Nr 3000-1



EASYON DISPENSER
Plåsterdispenser med plåsterrefill

EasyOn refill passar till EasyOn dispenser och med ett enkelt handgrepp byter man refill. Drag försiktigt 
nedåt i nederkanten  på plåstret så lossar överdelen av pappret på plåstrets baksida  - klart att montera! 

EasyOn  refill finns i tre olika material och tre olika storlekar

PU plast – elastisk Blue Detectable Textil Textilplåster

25x72mm,            56x70mm,             Fingertopp (65x40mm)

Art nr. Produkt Storlek     Plåster/refill
3358-25-1R PU-plast Blue Detec 25x72mm 36  NY Nya refill och plåster
3360-25-1R Blue Detec Textil 25x72mm 36
3360-52-1R 56x70mm 18
3360-FT-1R ”              ” Fingertopp 18
3361-25-1R Textilplåster 25x72mm 36
3361-52-1R ” 56x70mm 18
3361-FT-1R ” Fingertopp 18

25x72mm 25x72mm 65x40mm Fingertopp
Levereras i kartong med 5 eller 6 refill (alt.10 refill) Ej bulk!

Möjlighet till eget plån finns vid större kvantiteter!

EasyOn dispenser är tillverkad av transparent och tålig plast. Används med EasyOn     
plåster refill. Se nedan. Med ett enkelt handgrepp byter man refill. Monteras på vägg.

Art nr 2505 - komplett

Art nr 2510- tomNya EasyOn plåster är enkla och bekväma att använda !!



FIRST AID CASE – M     NY
Förstahjälpen väska med handtag - röd

Storlek: 27,5 x 25,5 x 12,5 cm

En snygg förstahjälpen väska med 
handtag och en innerficka man kan vika 
ut. Plats för ett ex. DIN-kit, eller om man 
vill lägga i Burnaid produkter. Eller 
andra produkter såsom Blodstopp - o 
Sårplast spray, Pharmagel, Suturtejp, 
Kirurgtejp, Vattentätt plåster, Plåsterrefill, 
Långplåster, Vendapress - linda, 
Sårservett, etc.

Art. Nr: 5558

Storlek: 21,5 x 7,5 x 17,5 cm

FIRST AID CASE – XL    NY
Förstahjälpen väska med handtag och axelrem- grön

En stor förstahjälpen väska med 
hand-tag och axelrem. Plats för ett ex. 
DIN-kit i ena halvan och i andra 
halvan ex. Burnaid produkter och 
andra produkter såsom Blodstopp - o 
Sårplast spray, Ögondusch 250ml alt. 
50ml, Pharmagel, Suturtejp, 
Kirurgtejp, Vattentätt plåster, 
Plåsterrefill, Långplåster, Vendapress 
- linda, Sårservett, etc.

Art. Nr: 5733



--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANDNINGSMASK med ventil
Skydd för infektion under mun till mun- metoden

Instruktion för användning

1. Rensa alla hinder hos patientens luftvägar
2. Luta patientens huvud bakåt
3. Vecka ut andningsmasken och placera den 

med den gröna ovala ventilen i patientens 
mun

4. Gör det så tätt som möjligt mellan masken 
och patientens ansikte

5. Börja mun till mun-metoden

Art. nr 6010

POCKET ANDNINGSMASK med ventil
Praktisk pocketförpackning med kabinhake för flexibel fastsättning

Skydd för blodsmitta samt infektion under mun till mun- metoden

Instruktion för användning

1. Rensa alla hinder hos patientens luftvägar
2. Luta patientens huvud bakåt
3. Vecka ut andningsmasken och placera den 

med den gröna ovala ventilen i patientens 
mun

4. Gör det så tätt som möjligt mellan masken 
och patientens ansikte

5. Börja mun till mun-metoden

Art. nr 6053

Innehåller: 1st Andningsmask med ventil
2st skyddshandskar



FLYTANDE SÅRPLAST

Sårplast spray är en aerosol med snabbtorkande
sårplast som ger ett snabbt och säkert skydd. Den är
gjord för att skydda mindre sår och skador såsom
rivsår, skrubbsår och skärsår på arbetsplatser,
sportutövande och i hemmet.

Sårplast spray minskar risken för infektion, skyddar
mot vatten och smuts vilket ger en säker duschning
och vistelse i blöt miljö eller dammiga och smutsiga
arbetsplatser, enkel, bekväm och säker att använda,
bra på områden där det är svårt att använda vanliga
plåster och förband.

Art nr. 3140 60ml

BLODSTOPP SPRAY alginat 
BLODSTOPP-alginat spray är en aerosol med blod-
stillande puder. Den aktiva substansen - kalciumalginat-
bildar en pulverskikt över skadan. Alginat skiktet
absorberar blod från skadan och exsudat bildas, som
utgör en kylande, gel-liknande massa, vilken hjälper till i
läkningsprocessen. Kamomill och ringblomma-extrakt
Seaberryolja, Aloe Vera och Jojobavax ger en naturlig
återfuktning av skadeområdet och hjälper till i läknings-
processen.

Den är gjord för att stoppa mindre blödningar på ytliga
skador såsom rivsår, skrubbsår och skärsår på
arbetsplatser, sportutövande och i hemmet.

Tryck på sprayknappen någon sekund och täck skade-
området. Spraya från ett avstånd på ca 15-20 cm.. Vid
upprepande behandling skaka flaskan noggrant varje
gång.

Art nr. 3130 60ml

2265

2265



PHARMAGEL
Fuktig sårläkning

SVÅRLÄKTA SÅR - SMÅ BRÄNNSÅR - SKAVSÅR - TRYCKSÅR -
EFTERBEHANDLING VID BRÄNNSKADA

• Geldynan innehåller 60% vatten
• Kyler och lindrar
• Skapar en fuktig atmosfär
• Ger mycket god sårläkning
• Minimerar ärrbildning och sårskorpa
• Påskyndar bildandet av ny vävnad
• Behaglig dämpning mot skavsår/trycksår
• Bekvämt att bära / ökar komforten
• Vattentätt - möjliggör duschning
• Tillåter fri passage av gaser och vattenånga
• Självhäftande polyuretanfilm runt Geldynan

behandling av trycksår,  ej på vätskande sår!

Storlekar
Art. nr 4565-C 45x65mm
Art. nr 4575-C 75x100mm

2STERILE    EO 0459



Brännskade plåster
Pharmagel hydrogelförband fuktig sårläkning

Behandling av brännsår och 
efterbehandling av brännskada*

• Pharmagel är en transparent polyuretan gelkompress – 60% vatten
• Pharmagel Brännskade plåster kyler, lindrar och minskar smärta
• Kompressen har en självhäftande polyuretanfilm
• Applicera på brännsåret, täck hela sårytan
• Kompressen kan vara applicerad upp till 1 vecka
• Fuktig sårläkning påskyndar bildandet av ny vävnad
• Minimerar ärrbildning och sårskorpa
• Fastnar inte i sår och har en god dämpande effekt
• Individuellt förpackade och steriliserade
• Läkeprocessen kan följas utan att avlägsna förbandet
• Tillåter fri passage av gaser och vattenånga 
• Skyddar huden från uttorkning
• Pharmagel är vattentätt, möjliggör säker duschning

Storlek:   75x100mm 45x65mm

Art nr. 4575-C 4565-C

* En brännskada behandlas i första hand
med Burnaid gel - och gelkompresser upp till
två timmar. (alt. svalt vatten)

Med Burnaid uppnår man    tre fördelar:

1)  Kylning för att minimera
vävnadsskador, 

2)  Smärtlindring för ökad  
komfort 

3)  Minskar risken för till-
stötande infektion.

Efter detta har Burnaid ”gjort sitt” . För 
fortsatt sårläkning används Pharmagel
kompresser 
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Ögondusch spray
EyeWash - trippel

Buffrad Natriumklorid lösning  9%                         NY

Medi-spray ögondusch för 
behandling av ögonskada, 
brännskada och sårtvätt.

Sprayen innehåller 250ml 
buffrad Natriumklorid 
lösning 9mg / liter.

Spoltid - 15minuter / spray

Ögonskada:

Vid frätande ögonskador är det mycket viktigt med snabb 
behandling, helst inom ett par sekunder. 

Spoltid vid syra-frätskada är normalt ca 5 minuter. 
Spoltid vid alkaliska frätskador är minst 20-30 min. 

Vid allvarlig frätskada gäller det att snabbt söka läkarvård och 
då är det viktigt att spola hela vägen under transport till ögon-
läkare. Det är därför nödvändigt att ta med tillräckligt med spoltid.

AlphraMedic´s EyeWash-trippel är en väska som innehåller 
3st ögondusch sprayer som ger 45 minuters spoltid. Det är 
enkelt att snabbt ta ned väskan från väggfästet och ta med 
under transport. 

På arbetsplatsen ska väskan sitta inom ”räckhåll” där risk för 
att en ögonskada kan inträffa. Den ska vara placerad så att man 
kan nå den inom ett par sekunder. 

OBS! Då sprayen är öppnad och sigillet brutet skall sprayen bara användas till Sårtvätt 
eller kylning av Brännskada. I och med att sigillet är brutet och sprayen använd kan full 
spoltid inte garanteras.

Art nr: 8700 Komplett väska – inkl. väggfäste
Art nr: 8700-E    Utan Medispray      ” ”
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Ögondusch o. Förstahjälpen
EyeWash-3 + DIN kit 13164

Buffrad Natriumklorid lösning  9%              NY

EyeWash-3 väska
innehåller 3st ögonduschspray 
för behandling av bl.a. ögon-
skada, samt sårvårdsprodukter

Sprayen innehåller 250ml 
buffrad Natrium-klorid lösning 
9mg / liter.

Spoltid - 15minuter / spray

Ögonskada:

Vid frätande ögonskador är det mycket viktigt med snabb 
behandling, helst inom ett par sekunder. 

Spoltid vid syra-frätskada är normalt ca 5 minuter. 
Spoltid vid alkaliska frätskador är minst 20-30 min. 

Vid allvarlig frätskada gäller det att snabbt söka läkarvård och 
då är det viktigt att spola hela vägen under transport till ögon-
läkare. Det är därför nödvändigt att ta med tillräckligt med spoltid.

AlphraMedic´s EyeWash-3 är en väska som innehåller 3st ögon-
dusch sprayer som ger 45 minuters spoltid. Det är enkelt att 
snabbt ta ned väskan från väggfästet och ta med under transport. 

På arbetsplatsen ska väskan sitta inom ”räckhåll” där risk för att en ögonskada kan 
inträffa. Den ska vara placerad så att man kan nå den inom ett par sekunder. 

OBS! Då sprayen är öppnad och sigillet brutet skall sprayen bara användas till Sårtvätt 
eller kylning av Brännskada. I och med att sigillet är brutet och sprayen använd kan full 
spoltid inte garanteras.

Väskan innehåller också Din-kit 13164 för behandling av sårskador. Väskan är försedd 
med dubbla innerlock för att hålla produkterna på plats och för lätt överskådlighet. 
Väggfäste är också standard. Tillverkad av slagtålig ABS-plast.  

Art nr: 8710 Färg: GRÖN
0413



Ögondusch spray
MediSpray

Buffrad Natriumklorid lösning  9%                    

NY
First aid-spray ögondusch för behandling 
av ögonskada, brännskada och sårtvätt.

Sprayen innehåller 250ml buffrad 
Natriumklorid lösning 9mg / liter.

Spoltid – 15 minuter / spray

Ögonskada:

Vid frätande ögonskador är det mycket viktigt 
med snabb behandling, helst inom ett par sekunder. 

Spoltid vid syra-frätskada är normalt ca 5 minuter. 
Spoltid vid alkaliska frätskador är minst 20-30 min. 

Vid allvarlig frätskada gäller det att snabbt söka läkarvård och 
då är det viktigt att spola hela vägen under transport till ögon-
läkare. Det är därför nödvändigt att ta med tillräckligt med spoltid.

First aid-Spray är lämplig att använda tillsammans med vägghållare.
Finns som Singelhållare eller Trippelhållare. Det innebär att det är 
enkelt att snabbt ta ned sprayen från hållaren och ta med till den 
skadade och under transport. 

På arbetsplatsen ska ögondusch sitta inom ”räckhåll” där risk för 
att en ögonskada kan inträffa. Den ska vara placerad så att man 
kan nå den inom ett par sekunder. 

OBS! Då sprayen är öppnad och sigillet brutet skall sprayen bara användas till Sårtvätt 
eller kylning av Brännskada. I och med att sigillet är brutet och sprayen använd kan full 
spoltid inte garanteras.

Art nr  8740 Ögondusch 250ml – refill
Art nr  2050 Singelhållare 52mm 
Art nr  2060 Trippelhållare 52mm

Trippelhållare

Singelhållare
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Ögondusch spray
MediSpray

Buffrad Natriumklorid lösning  9%                    

NY
First aid-spray ögondusch för 
behandling av ögonskada, brännskada 
och sårtvätt.

Sprayen innehåller 50ml buffrad 
Natriumklorid lösning 9mg / liter.

Spoltid – 3 minuter / spray

Ögonskada:

Vid frätande ögonskador är det mycket viktigt 
med snabb behandling, helst inom ett par sekunder. 

Spoltid vid syra-frätskada är normalt ca 5 minuter. 
Spoltid vid alkaliska frätskador är minst 20-30 min. 

Vid allvarlig frätskada gäller det att snabbt söka läkarvård och 
då är det viktigt att spola hela vägen under transport till ögon-
läkare. Det är därför nödvändigt att ta med tillräckligt med spoltid.

First aid-Spray är lämplig att använda tillsammans med vägghållare.
Finns som Singelhållare. Det innebär att det är enkelt att snabbt ta ned sprayen från 
hållaren och ta med till den skadade och under transport. 

På arbetsplatsen ska ögondusch sitta inom ”räckhåll” där risk för 
att en ögonskada kan inträffa. Den ska vara placerad så att man 
kan nå den inom ett par sekunder. 

OBS! Då sprayen är öppnad och sigillet brutet skall sprayen bara användas till Sårtvätt 
eller kylning av Brännskada. I och med att sigillet är brutet och sprayen använd kan full 
spoltid inte garanteras.

Art nr  8745 Ögondusch 50ml – refill
Art nr  2040 Singelhållare 35mm 

Singelhållare 
35mm
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BAGG FÖRSTA HJÄLPENVÄSKA

•  Ursprunglig design / Registrerade varumärke
•  Slitstark, lätt 420 denier polyester.
•  Väder- och vattenavvisande material.
•  Extra fästpunkter (Daisy kedjor).
•  Dubbelsidigt "Heavy Duty" blixtlås för enkel öppning och stängning.
•  Robust plasthandtag med extra grepp.
•  Förstärkt bälte med fästpunkt.
•  Extra ”Molle" fästpunkt.
•  Interiör uppdelad i flera sektioner för att hålla innehållet på rätt plats.   

2 stora förslutbara sektioner med blixtlås och 2 elastiska sektioner.
•  Mått: 21 x 15 x 11cm.

BAGG förstahjälpen väskorna 
tillhandahålles fyllda eller tomma. 
Innehållet kan enkelt anpassas till 
era kunders önskemål.

Art nr. 5510– orange (tom)
Art.nr. 5515– orange  (komplett med DIN kit 13164)



EC - FÖRSTA HJÄLPENVÄSKOR
Sårskador – Brännskador - Ögonskador

STORLEKAR
Large, Medium; Small

MÅTT:
Large: 30x33x12
Medium: 30x23x12
Small: 15x23x8

TILLBEHÖR:
Väggfäste L / M, S
Hyllplan L, M

FÄRG:
Grön, Blå, Röd (Burn Kit), 
Transparent (Eyewash Kit)

Väggfäste
Art nr. 7300   Small
7310  Large o. Medium, 

Hyllplan

Art nr.: 7410  Medium                    
7400  Large

Snygga och praktiska kvalitetsväskor som levereras
kompletta, skräddarsydda eller tomma. Perfekt på arbets-
platsen där man kan bygga ihop ett komplett fungerande
system för förstahjälpen behandling. Väskorna kan monteras
bredvid- eller under varann.

Vid väggmontering tar man med ett enkelt handgrepp med
hela väskan till den skadade. Välj hyllplan för överskådlighet.
Kan naturligtvis även användas utan väggfäste då så behövs.

Väskorna kan också användas för andra produkter såsom
skyddshandskar, skyddsglasögon, andningsmask, hörsel-
skydd, etc.

Transparent - Tom

Art nr. 7230  Medium
7240  Large

Art nr. - Tom
7200+färg    Small
7210+färg    Medium
7220+färg    Large



EC - FÖRSTA HJÄLPENVÄSKOR

DIN+EASYON
Large

INNEHÅLL:
DIN KIT 13164 + EasyOn                   
dispenser med två plåster 
refill inkl. 2 hyllor

Tillbehör:  Väggfäste

DIN KIT

EasyOn dispenser
1 Textil-refill + 1 Blue

detectable Textil refill

Art nr   6500

Innehållsförteckning

DIN 13164
1 Tape 2.5cmx5m
14 Patch range
1 AmbulanceBandage 6x8cm
2 AmbulanceBandage 8x10cm
1 AmbulanceBandage 10x12cm
2 Burn compress 40x60cm
1 Burn compress 60x80cm
6 Compresses 10x10cm
1 Rescue blanket Gold / Silver
2 gauze 6cmx4m
3 Gauze 8cmx4m
2 Triangle bandage 96x96x136cm
1 Sax
2 Wound wipes
4 Disposable vinyl gloves
1 First Aid Guide

Colour: Green, Blue



EC - FÖRSTA HJÄLPENVÄSKOR
DIN Kit 13164      Medium

Art nr:   6120+ färg 

Innehållsförteckning

DIN 13164
1  Tejp 2,5cmx5m
14  Plåstersortiment
1  Förstahjälpen Bandage 6x8cm
2  Förstahjälpen Bandage 8x10cm
1  Förstahjälpen Bandage 10x12cm
2  Brännskadekompress 40x60cm
1  Brännskadekompress 60x80cm
6  Kompresser 10x10cm
1  Räddningsfilt Gold/Silver
2  Gasbinda 6cmx4m
3  Gasbinda 8cmx4m
2  Triangelbandage 96x96x136cm
1  Sax
2  Sårservetter
4  Engångshandskar vinyl
1  Förstahjälpen handledning

Övrigt
1  Sårplast spray 60 ml
1  Andningsmask med ventil
2  Suturtejp kuvert  6,4x76mm  6strips/kuveret

Tillbehör:  Väggfäste

EC - FÖRSTA HJÄLPENVÄSKOR
Small

Innehållsförteckning

1  Textil refill (36st plåster 25x72mm)
1  Textil Blå refill (36st plåster 25x72mm)
1  Textil refill (18st plåster fingertopp)
5   Sårservetter
1   Förstahjälpen Bandage  8x10cm

Tillbehör:  VäggfästeArt nr:   6110+ färg 



BRÄNNSKADE PRODUKTER

Brännskade Gel- och Kompresser
Kan anpassas efter önskemål!

• Kyler brännskadan

• Ger omedelbar smärtlindring

• Minskar infektionsrisken

2STERILE    EO 0197

SMALL   Art nr.   5110

Innehåll:
2st  10x10cm kompress
1st  Burncare spray 50ml
5st  3,5gr gelpåsar
1st  Förstahjälpen bandage

Tillbehör:  väggfäste 10x10cm kompress

. MEDIUM    Art nr  5120

Innehåll:
1st  20x20cm kompress
2st  10x10cm kompress
1st  Burncare spray 50ml
5st  3,5gr gelpåsar
1st  Förstahjälpen bandage
2st  Hyllor
1st  Väggfäste



BRÄNNSKADE PRODUKTER

Brännskade Gel- och Kompresser
Kan anpassas efter önskemål!

• Kyler brännskadan

• Ger omedelbar smärtlindring

• Minskar infektionsrisken

2STERILE    EO 0197

10x10cm kompress

MEDIUM + FACEMASK
Art nr. 5130 

Innehåll:
1st  Facemask 40x30cm
1st  20x20cm kompress
2st  10x10cm kompress
1st  Burncare spray 50ml
5st  3,5gr gelpåsar
1st  Förstahjälpen bandage
2st  Hyllor
1st  Väggfäste

MEDIUM - L  Art nr.  5070 

Innehåll:
1st  Facemask 40x30cm
2st  20x20cm kompress
2st  10x10cm kompress
1st  Burncare spray 50ml
5st  3,5gr gelpåsar
2st  Förstahjälpen bandage
2st  Hyllor
1st  Väggfäste



PHARMAPORE-PU
Vattentätt plåster – postoperativt plåster

POSTOPERATIVA SÅR - SKÄRSÅR- RIVSÅR - SKRUBBSÅR

Transparent skyddande plåster för lätta- till måttliga sekretskador. Tillverkad av en 

polyuretan-, bakterie- och vattensäker film belagd med häftämne steriliserad med 

hypoallergenic Etylenoxid gas, levereras med icke-häftande centralt  placerad sårdyna.

• Stor sårdyna med ickehäftande beläggning
• Steril
• Bakterie- och vattensäker 1.
• Skapar en fuktig atmosfär
• Ger en mycket god sårläkning
• Bekvämt att bära / ökar komforten
• Vattentätt - möjliggör duschning
• Tillåter fri passage av gaser och vattenånga 2.
• Självhäftande polyuretanfilm runt sårdynan

Rengör såret och ta ur plåstret ur förpackningen och

montera enligt numreringen på förpackningen 1, 2 och 3

3.

*)
Storlekar
Art. nr 4267 8,25x6cm 200st/frp
Art. nr 4250 *) 7,2x5cm 200st/frp NY
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Beskrivning

Pharmapore sterile kombinerar ett lågt vidhäftande, högabsorberande sårdyna  med 
ett mjukt formbart material för en enkel och effektiv behandling av sår.

Funktion
• Individuellt förpackad i avdragbar påse och steriliserad med EO-gas.
• Mjukt förband som andas. 
• Mycket absorberande och formbar sårdyna. 
• Allergivänligt lim.

Fördelar
• Mycket absorberande, låg vidhäftande dyna.
• Sårkontaktskiktet av polyeten möjliggör passage av blod eller utsöndringar till en 

högabsorberande sårdyna.
• Samtidigt som den bibehåller en god läkningsmiljö och minimal smärta vid borttagning.

Säker och säker fixering
• Hypoallergent lim som gör att huden kan andas för att skydda huden från maceration.
• Därmed erhålls en säker och trygg fixering av förbandet. 

Mjuk och formbar
• Mjukt och formbart Nonwoven-matrial säkerställer patientkomfort och enkel applicering 

på svåråtkomliga och ej släta sårställen, t.ex. underarm och axlar, händer och fingrar

Patientkomfort
• Tjock sårdyna förhindrar att vätska tränger igenom och skyddar såret från trauma.

Användning
• Pharmapore steril är idealisk för postoperativ användning, skärsår, rivsår och 

suturerade sår.

Pharmapore – Sterile  NY
Nonwoven Sårförband

7.2 x 5cm     200st / kart  8.3 x 6cm     200st / kart
Art. nr: 4350 Art. nr: 4360
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PHARMASTRIP
Suturtejp – skärsår OBS! 6st strips/kuvert

Strl:     6,4x76mm

Flexibel hud förslutningsremsor gjorda av polyamid, icke elastisk stomme belagd med ett 
tryckkänsligt, hypoallergenic häftmassa.

• Andningsbar, porös, icke elastisk bärare kan användas på konturerade områden 
på kroppen eller där böjnings- och rörelse förekommer.

• Vit färg för ett kosmetiskt tilltalande utseende. 
• Eliminerar märken som efter stygn och klammer, ger 

ett bättre kosmetiskt resultat än suturer eller häftklamrar.
• Snabb och lätt att applicera för att spara tid.
• Hypoallergenic häftmassa.
• Förpackas i förseglade påsar E.O. steriliserade.
• För användning i mycket profilerade områden eller 

områden på kroppens med rörelser i muskler och leder.
• Ger stöd till sår efter tidigt sutur- eller häftklammer borttagning.
• Användbart för stöd åt sår postoperativt och efter sutur borttagning.

Storlekar

Art. nr 6476-25 25st kuvert / påse
Art. nr 6476 100st kuvert / kart

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2STERILE   EO
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KLISTERBANDAGE
7,5cm x 5m

Art. nr 4750 7,5cm x 4,5m

• Längsgående elastiskt klister bandage
• Hög kvalitet av 100% uttänjbar bomullstextil
• Poröst bandage

• Ger en stabil men med kontrollerat stöd
• Poröst bandage tillåter svett avdunsta för att undvika hud uppluckring
• Mjuka kanter hindrar bandaget att vecka sig eller ge märken i huden
• Behåller elasticiteten

• Åderbrock  inflammation och sår (phlebitic och thrombotic)
• Stukning & sträckning
• Sport skador
• Förebyggande, behandling och rehabilitering av skador 2



RÄDDNINGSFILT
Gold / Silver 160x210cm

Den livräddande filten kan t.ex. användas inom industri, i 
trafiken, arbetsplatser och fritid. Samt mycket lämplig även vid 
olyckor, brännskador och oväder. Ansiktet skall dock inte 
täckas över.

BLODSTOPPARE - BANDAGE
Gasbinda / Sårkompress

Användning

Skydd mot kyla:  Den silverfärgade sidan ska vändas 
inåt. Den silverfärgade ytan reflekterar uppåt 80% av 
kroppstemperaturen. hypotermi och frysning förebyggs 
på detta sätt.

Skydd mot värme:  Den silverfärgade ytan ska vändas 
utåt. Solstrålarna reflekteras och håller kroppen sval. 
Kan lämpligen också användas till bilen, tältet, etc. 

Art. nr  3161 160x210cm   

Blodstoppbandage är ett första hjälpen förband. 
Den är en kombination av en silikonbehandlad 
sårdyna för att undvika att fastna i sår, samt en 
porös gasbinda på 400cm. Ett praktiskt förband 
för behandling av blödande sår. 

Blodstoppbandage kan även användas som 
tryckförband vid större blödningar genom att 
kombinera med en extra gasbinda över 
blödningen.

Storlekar
Art. nr 3158 10x12 cm
Art. nr 3159 8x10 cm 2STERILE    EO
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VENDAPRESS Självhäftande flexibelt bandage

Elastisk bandage som stöd vid stukningar

Produkt
Denna produkt är konstruerad från en kombination av polyesterfiberns elastiska och höga styrka och en
latexbeläggning som möjliggör ytor som är självhäftande. Man kan inte känna av någon klibbighet på
någon sida av bandaget, men det häftar fullständigt i sig själv. Fastnar inte på hud, päls eller i sår.

Fördelar
Riva av, det kan rivas av mycket enkelt och smidigt
Kan användas i olika tjocklekar och till alla kroppsdelar vid behov
Självhäftande, inget behov av klammer eller tejp
Behåller sin originalstorlek – dras ej samman
Elasticitet, mycket god elasticitet, och god tänjbarhet
Bandaget andas
Snabbt och enkelt att ta bort, lämnar inga klister rester

Användning
Fixering av ex. brännskadekompresser
Elastiskt förband, plåsterförband och skyddsförband  
vid monteringsarbeten.
Första hjälpen produkt vid ex. stukning och vrickning

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÅNGPLÅSTER
Långa plåster – 2x18cm x 100st

Långplåster är ett sårförband i elastisk textil med 
absorberande sårdyna. Det långa plåstret gör att 
man kan förutom att täcka såret med sårdynan 
även täcka repor bredvid såret. Plåstret finns som 
Blue Detectable Textil samt som Textil

• Högabsorberande men med låg vidhäftande  
sårdyna

• Mycket hypoallergenic akryl häftmassa 
för hudkänslighet

• Elastisk och bekväm att använda
• Smärtfri borttagning av plåstret

Storlekar 100st/frp
Art. nr 3361-18/2 Textil - elastisk

Art. nr 3360-18/2 Blue Detectable Textil - elastisk 2

Art.nr Bredd           Längd

8133-blå  7,5 cm             4,5 m



• Stark Kirurgtejp för normal hud.
• Belagd med zinkoxid kautschuk lim  

med hög initial och permanent vid-
häftning, där det fäster starkt även  
under tung påfrestning.

• Hög draghållfasthet.
• Sicksack kanter som gör att det är lätt 

att riva för hand.
• Produkten har gjorts genomsläpplig   

för luft och fukt genom en särskild  
process vilket undviker möjligheten  
av maceration till följd av uteslutning av luft.

Art. nr  3361-KT25 2,5 cm x 4,55m
3361-KT 1,25 cm x 4,55m

KIRURGTEJP - TEXTIL
Fixering av alla typer av förband

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hudvänlig Tejp
med dispenser - 2,5cm x 4,55m

Egenskaper

• Non-woven material.
• Hudkontaktvänlig häftmassa
• Formbar
• Latexfri
• Mindre smärta vid borttagning
• Genomtränglig för luft och vattenånga

Användning

• Fixering av bandage och kompresser
• Användning för känslig och torr hud där 

vanlig tejp inte kan användas
• Appliceras på ren och torr hud

Förvaring

• Håll borta från ljus och värme
• Förvaras vid högst 25°C

Beskrivning

Avrivningsbar papperstejp i ett material med låg
allergi risk. Självhäftande tejp tillverkad av mikro-
poröst non-woven material belagd på ena sidan med
en Hypoallergenic, hudkontaktvänlig häftmassa.

Frp: 12st / kart 
Art. nr: 32545



• Transparent plastdispenser

• Innehåller 35 st servetter till sårtvätt
• Väggmontering för enkelt 

användande
• Lätt att se hur många servetter som    

finns kvar i dispensern
• Enkel påfyllning av servetter

Art. nr  3201-D

DISPENSER - SÅRSERVETT
Innehåller 35st sårservetter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sårservett
10x14cm      35st

• Alkoholfria sårservetter - refill

• Storlek 10x14cm
• Innehåller 1% Cetrimid som är ett effektivt       

antiseptiskt medel mot bakterier och svampar

• Riv upp i kanten på förpackningen och ta ut   
Servetten

Art. nr   3200

2STERILE    EO
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Väggfäste – liten 35mm 

Passar till sprayflaskor med 35mm 
diameter ex.  Material – PET plast

• Blodstoppspray, 60ml
• Sårplastspray, 60ml
• Burnaid spray, 50ml
• Ögonduschspray 50ml

Art. nr   2040

VÄGGFÄSTE - SPRAY
Väggfäste till sprayer

Väggfäste – stor 52mm 

Passar till sprayflaskor med 52mm 
diameter ex.  Material – PET plast

Ögonduschspray

Art. nr   2050

Trippelhållare – 52mm 

Passar till sprayflaskor med 52mm 
diameter ex. Ögonduschspray

Material – PET plast

Art. nr   2060



FÖRSTA HJÄLPENVÄSKOR
Med väggfäste Storlek: 31x21x12cm

En praktisk förstahjälpen väska i slagtålig ABS-
hårdplast med väggfäste. Detta gör att man
snabbt kan ta med väskan till en skadad för en
snabb behandling.

Väskan har dubbla innerlock för att hålla
produkterna på plats. Genom sin överskådlig-
het är det lätt att se vad som finns och när det
behövs fyllas på.

Utforma väskan själv för den egna arbetsplat-
sen genom att välja till produkter utöver
standardsortimentet eller enbart med produkter
utanför Din 13164.

Lämplig på både stora som små arbetsplatser,
idrottsarenor, båt o. fartyg, transportbranschen,
räddningsfordon, etc.

Art. nr.  3160         Komplett
3170-G Tom

Färg:    Grön

Art. nr.  3165

Innehållsförteckning

DIN 13164
1  Tejp 2,5cmx5m
14  Plåstersortiment
1  AmbulanceBandage 6x8cm
2  AmbulanceBandage 8x10cm
1  AmbulanceBandage 10x12cm
2  Brännskadekompress 40x60cm
1  Brännskadekompress 60x80cm
6  Kompresser 10x10cm
1  Räddningsfilt Gold/Silver
2  Gasbinda 6cmx4m
3  Gasbinda 8cmx4m
2  Triangelbandage 96x96x136cm
1  Sax
2  Sårservetter
4  Engångshandskar vinyl
1  Förstahjälpen handledning



FÖRSTAHJÄLPEN – KIT
DIN – KIT  13164

Ett förstahjälpen kit med innehåll för behandling
av sårskador. Lämplig för de flesta arbetsplatser.

DIN Kit 13164 är ett mycket lämpligt standard-
sortiment som kan läggas i AlphraMedic-väskor
eller i befintliga Förstahjälpen- väskor, lådor och
kuddar.

Lämplig på både stora som små arbetsplatser,
idrottsarenor, båt o. fartyg, transportbranschen,
räddningsfordon, etc.

Art nr. 3165

Innehållsförteckning

DIN 13164
1 st  Tejp 2,5cmx5m

14 st  Plåstersortiment
1 st Första-hjälpen Bandage 6x8cm
2 st Första-hjälpen Bandage 8x10cm
1 st Första-hjälpen Bandage 10x12cm
2 st  Brännskadekompress 40x60cm
1 st  Brännskadekompress 60x80cm
6 st  Kompresser 10x10cm
1 st  Räddningsfilt Gold/Silver
2 st  Gasbinda 6cmx4m
3 st  Gasbinda 8cmx4m
2 st  Triangelbandage 96x96x136cm
1 st  Sax
2 st  Sårservetter
4 st  Engångshandskar vinyl
1 st  Förstahjälpen handledning

44 delar
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