
FÖRSÄLJNINGS-ARGUMENT TILL 
ALPHRAMEDIC PRODUKTERNA 



PLÅSTERDISPENSER FÖR        
PLÅSTERRULLAR  -  BREDD  6CM 
   
 

Beskrivning 
 

• Akrylplast dispenser för att kapa 5 meter plåsterrullar  

• Med en rund kniv kapas enkelt en plåsterstorlek du behöver 

• Väggmonteras 

• Passar alla typer av 6 cm plåsterrullar 
 

Fördelar 
 

• Flexibel – kapar till den storlek som du önskar, smal / bred 

• Praktisk – enkel att använda, ingen sax behövs 

• Ekonomisk – ger billiga plåster 

• Hygienisk – plåstret ligger skyddat i dispensern 
 

Användning 
 

• Alla arbetsplatser där man behöver ett plåster 

• Kapa till den storlek som önskas 

 

Art. Nr 3000-1 

PLÅSTERRULLAR  -  6x500cm  
   

Plåsterrullar -  Bredd 6cm och längd 5m 
 

 
Beskrivning 

 

• Material:  Textil, Blue Detec Textil, Non Woven och Foam 

• Används tillsammans med D-56 dispenser 

• Akryllim för smärtfri borttagning 

Fördelar 
 

• Ett enkelt sätt att få rätt plåsterstorlek, stora som små plåster 

• Ger billiga plåster, kapa så mycket du behöver 

• Tillsammans med D-56 är det enkelt att kapa ”rätt” plåsterstorlek 
 

Användning 
 

• Alla arbetsplatser där man behöver ha en utrustning med plåster 

• Sätt i rullen i dispensern, dra ut lämplig storlek, pressa ned och dra kniven över plåstret 

• Non Woven - Vit, elastisk och bekväm att använda. Kontor, lager, affärer, etc          

• Blue Detectable Textil - Blå, elastisk. Livsmedelsindustrin, kök, restaurang  

• Textilplåster - Beige, elastiskt och slitstark. Industri, verkstäder, bygg, etc.               

• Foam skumplast - Beige, elastisk och bekväm att bära. Industri, sport o fritid.  

 

Art. Nr  se prislistan       



PLÅSTERRULLE  -  8x500cm  
   

Plåsterrulle -  Bredd 8cm och längd 5m 
 

 
Beskrivning 

 

• Material:  Textilplåster 

• Akryllim för smärtfri borttagning 

•  

Fördelar 
 

• Ett kraftigt och slitstarkt plåster på rulle.  

• Med 8cm bredd får man en stor sårdyna. 

• Sitter mycket bra vid större slitage.  

• Bra i ex. arbetshandskar då de inte åker av. 
 

Användning 
 
• Alla arbetsplatser där man behöver ha en utrustning med plåster 

• Textilplåster - Rödbrun, kraftigt, elastiskt o slitstarkt. Industri, verkstäder, bygg, etc. 

 

Art. Nr  3361-8    

 

 
SUPERSOFT BLÅ  -  6x450cm  
   

Plåsterrulle -  Bredd 6cm och längd 4.5m 
 

 
Beskrivning 

 

• Material:  Foam skumplast 

• Självhäftande material som bara häftar i sig själv 

• Används lämpligast tillsammans med D-56 dispenser 

 
Fördelar 
 

• Tillsammans med D-56 är det enkelt att kapa ”rätt” plåsterstorlek 

• Sitter kvar i blöta miljöer. 

• Fastnar inte i sår eller hår 

• Kan monteras på i vatten. 

• Låter huden andas. 
 

Användning 
 
• Alla arbetsplatser där man behöver ha en utrustning med plåster 

• Sätt i rullen i dispensern, dra ut lämplig storlek, pressa ned och dra kniven över plåstret 

• Foam skumplast - elastisk:  Livsmedelsindustrin, kök, restaurang, kontor, lager, skolor, affärer,        

          industri, sjukvård, städ, tillverkning, etc. 

Art. Nr  3385-B   



SÅRPLAST SPRAY  60 ml  
   

Acrylplast spray till -  rivsår, skrubbsår och skärsår  
 

Beskrivning 
 

• Flytande plåster på spray - sårplast 

• Sprayas på sår som inte blöder och som behöver skyddas 

• Plastfilmen som bildas är torr på någon minut 

Fördelar 
 

• Skyddar sår om man vistas i blöta och smutsiga miljöer 

• Möjliggör säker duschning då såret hålls torrt 

• Används där vanligt plåster ej går att använda - ex. håriga ytor 

• Plastfilmen andas och nöts bort på ett par dagar 

• Används lämpligen tillsammans med Blodstopp spray 

• Kan även användas på djur 
 

Användning 
 

• Alla arbetsplatser där man behöver ett flytande plåster 

• Skaka burken innan användning 

• Spraya ca 10 cm från såret, spraya ett tunt lager, låt torka. 

• Vid behov, spraya flera lager. Låt torka emellan 

 

Art. Nr  3140  

BLODSTOPP SPRAY  60 ml  
   

Blodstillande spray för ytliga sår  -  rivsår, skrubbsår och skärsår  
 

Beskrivning 
 

• Innehåller koagulerande puder av alginat, havtorn, ringblomma och kamomill 
• Sprayas på ytliga kapillära blödande sår, ej djupa blödande sår 

• Blodet sugs upp i pudret och koagulerar 

Fördelar 
 

• Hjälper till med koagulering vid blödande sår - snabbare läkning 

• Kan användas ihop med plåster och sårkompresser 

• Används där vanligt plåster ej går att använda - ex. håriga ytor 

• Används lämpligen tillsammans med Sårplast spray 

• Kan även användas på djur 
 

Användning 
 

• Alla arbetsplatser där ytliga blödande sår kan uppkomma 

• Skaka burken väl innan användning 

• Spraya ca 10 cm från såret, spraya ett tunt lager, upprepa vid behov 

• Torka ej bort pudret med det intorkade blodet 

• Vänd uppochner och töm ventilen efter varje användning 

 

Art. Nr   3130    

2265 

2265 



EASYON DISPENSER 
   

Dispenser -  till EasyOn plåster strips 
 

Beskrivning 
 

• En dispenser med plats för två EasyOn plåsterrefill 

• Används tillsammans med EasyOn plåsterstrips 

• Monteras så att plåstren dras nedåt, man slipper att smuts komma ner i refillen 

Fördelar 
 

• Ett enkelt och tillgängligt sätt att ha plåster på sin arbetsplats 

• Genom att vara transparent ser man hur mycket plåster som är kvar 

• Monteras på vägg men också i väskor och fordon eller på arbetsmaskiner 
 

Användning 
 

• Alla arbetsplatser där man bör ha en utrustning med plåster 

• Sätt i plåsterrefill av önskad storlek och material, se nedan. 

• Även lämplig i arbetsfordon o arbetsmaskiner, i arbetsbodar, etc. 

 

 

 

  Art. Nr  2505   

Art. Nr  2510   tom        

EASYON PLÅSTER 
   

Plåster Refill  -  3 olika storlekar, 3 olika material 
 

Beskrivning 
 

• Plåster strips i refill som passar i bl.a. EasyOn dispenser 

• Plåster stripsen finns i 3 olika storlekar, 25x72, 50x76mm och Fingertopp (65x40mm) 

• Plåster material är PU-plast, Textil Beige och Blue Detectable Textil 

• 25x72mm är antal plåster 36st i Blue Textil och Beige Textil, 40st i PU-plast 

• 50x76 och Fingertopp är antal 18st i Blue Textil och Beige Textil 

Fördelar 
 

• Används med dispensern eller lösa i väskor, lådor, fordon, etc 

• Kan monteras på såret med en hand då plåstret delar sig när man drar nedåt 

• Vid större antal kan egna refill och design vara ett möjligt alternativ 

• Lågt pris på plåster-refill, 5st eller 6st i kartong alt. bulk 
 

Användning 
 

• Alla arbetsplatser med risk för att sår kan uppkomma 

• Sätt i refillen, drag försiktigt i ena kanten och plåstret släpper från plånet 

• Montera på plåstret, dra av andra delen skyddspapper 

• Används med dispensern för väggmontering, som lösa i väskor, lådor, bag 

• Även lämplig i arbetsfordon och arbetsmaskiner, i arbetsbodar, etc. 

Art. Nr   se i prislistan 



BURNAID - brännskadegel 
   

Kyler och smärtlindrar 
 

Beskrivning 
 

 Burnaid är en gel som består av 90% vatten, ytaktiva ämnen och emulgeringsmedel.  
• Burnaid brännskade gel och kompresser som behandling vid brännskada 

• Brännskade gel - 3,5gr påsar och 50ml spray 

• Brännskade kompresser - 10x10cm, 20x20cm, 40x30cm, 55x40cm, 120x200cm 

Fördelar 
 

• Kyler brännskadan - gelen stannar kvar på brännskadan och fortsätter kyla 

• Ger omedelbar smärtlindring under pågående behandling 

• Minskar infektionsrisken - ger en effektiv barriär mot kontamination 

• Vattenbaserad gel - kan lätt sköljas bort med vatten 

• Kylande lindring i upp till 2 timmar 

• Hjälper läkeprocessen - minskar vävnadsskada 

• Idealisk under transport till läkarvård där så krävs (vid större-eller djupare brännskador) 

• Olika storlekar på kompresser - ex. ansiktskompress - ”urjackat” för ögon, mun, öron 
 

Användning 
 

• Alla arbetsplatser där det finns en risk för brännskada och brännsår 

• ”Kompresser” - riv upp förpackningen och lägg på kompressen, se till att den täcker hela 

brännskadan. Använd gärna den tomma förpackningen uppepå kompressen, linda försiktigt 

med bandage. Alternativt är det effektivt att stoppa in hand eller finger i förpackningen. Vid 

brännskada på ex. arm eller ben - klipp upp förpackningen i båda ändar och trä över skadan. 

• ”Gel” - applicera rikligt över brännskadan, skall EJ gnuggas in, ev. täck med löst sittande ban-

dage. 

• Lämpligt till Termiska brännskador, Skållning, Elektriska brännsår, Mekaniska brännsår, Ke-

miska brännskador (här är det viktigt att först skölja bort det frätande ämnet från huden) 

 

Art. Nr  se i prislistan 



Pharmagel - hydrogelplåster 
   

Brännskadeplåster -  45x65mm och 75x100mm 
 
 
 

Beskrivning 
 

• Pharmagel  är ett kylande gelplåster som innehåller 60% vatten. 

• Pharmagel  har en täckande självhäftande polyuretanfilm för att vara säker vid dusch      
och bad samt vid vistelse i blöt miljö.  

• Pharmagel  skapar en fuktig miljö som hjälper sårläkning och minskar ärrbildning. 

• Pharmagel  används vid behandling av vanliga brännsår, sårskador, vävnadsskador,   
skavsår, och trycksår. 

 

Fördelar 
 

• Pharmagel  har en kylande och lindrande effekt som ger god komfort. 

• Fastnar inte i sår och har en god dämpande effekt. 

• Läkeprocessen kan följas utan att avlägsna förbandet  

• Tillåter fri passage av gaser och vattenånga, d.v.s. förbandet andas. 

• Pharmagel  skyddar huden från uttorkning för snabbare läkning. 

• Lämnar inga rester vid borttagande av plåsterförbandet. 

• Pharmagel  är individuellt sterilförpackade. 

 

Användning 
 

• Används direkt på små brännsår, (ger kylning och smärtlindring) 

• Svårläkta sår, kroniska sår (skapar en gynnsam fuktig atmosfär) 

• Används till efterbehandling av brännskada (minskar ärrbildning och främjar läkning) 

• Lämplig vid trycksår (fastnar inte i sår och har en god dämpande effekt) 

• Tack vare en tredimensionell struktur hos Pharmagel med hög vattenhalt är den lämplig    
att använda vid vävnadsskador och 1:a och 2:a gradens brännskada  

 

 

 

Pharmagel skall inte användas på infekterade sår eller vid 3:e gradens brännskada, inte heller vid sår                  

med stor utsöndring samt inte på exponerade muskler, ben eller senor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. Nr  4565 Strl. 45x65mm 

Art. Nr  4575 Strl. 75x100mm 0459 



Vattentätt plåster - postoperativt förband 
 
 Pharmapore PU -  8,25 x 6cm 
 

Stor sårdyna med polyuretanfilm runt sårdynan 
 
 
 

Beskrivning 
 

 

• Vatten– och bakterietätt plåster med stor sårdyna 

• Sterilt Postoperativt förband 

• Självhäftande Polyuretanfilm med Akryl  

• Postoperativa sår - Skärsår -   Rivsår - Skrubbsår 

 

Fördelar 
 
 

• Vattentätt möjliggör säker duschning 

• Stor sårdyna med ickehäftande beläggning 

• Ger mycket god sårläkning 

• Tillåter fri passage av gaser och vattenånga  

• Bekvämt att bära / ökar komforten  

 

Användning 
 
 
• Lämpligt i alla förstahjälpen väskor, skåp och kuddar 

• Skyddande plåster för lätta- till måttliga sekretskador  

• Torka och rengör såret. Montera på enligt symbolerna 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

Art. Nr  4267 

0459 



FÖRSTAHJÄLPEN 
   

Förstahjälpen bandage 2 storlekar -  blodstoppare, tryckförband 
 

Beskrivning 
 

• Blodstopp bandage  -  Sårkompress och elastisk gasbinda (4m) 

• Ett förstahjälpen bandage vid sårskador 

• Ett tryckförband tillsammans med ex. ett extra bandage, gasbinda e.d. 

Fördelar 
 

• Ett smidigt förband med sårdynan ihop med gasbindan 

• Silikonbehandlad sårdyna för att inte fastna i sår 

• Lätt att använda  - storlekar 8x10cm och 10x12cm 

• Sterilförpackade i plastfolie 

• Används lämpligen tillsammans med Blodstopp spray 
 

Användning 
 

• Alla arbetsplatser där man behöver ett förstahjälpen förband 

• Lägg sårkompressen över såret, linda runt med gasbindan. 

• En lämpligt blodstoppare.  

• Önskas en positiv effekt! Spraya blodstoppspray puder direkt på sårdynan 
 

Art. Nr  3159   8x10cm 

Art. Nr  3158 10x12cm 

FÖRSTAHJÄLPEN 
   

Räddningsfilt  Gold/Silver  160x210cm 
 

Beskrivning 
 

• Räddningsfilt med en guldfärgad sida och en silverfärgad sida 

• En skyddsfilt som används mot kyla eller värme 

• Livräddande filt vid t.ex. olyckor, bränder och oväder 

Fördelar 
 

• Kan användas till att skydda mot både kyla och värme 

• Kan även användas som ”bår” i akut läge med ex. avsvimmad patient 

• Lätt att använda, förpackad i zipbag - storlek 160 x 210cm 

Användning 
 

• Alla arbetsplatser där man behöver ett förstahjälpen filt 

• Skydd mot kyla - vänd silverfärgade sidan inåt, håller kroppen varm 

• Skydd mot värme - vänd den silverfärgade sidan utåt, håller kroppen sval 

• På arbetsplatsen, på resan, i bilen, i båten, etc. 

 

 

 

Art. Nr  3161 



VÄGGHÅLLARE FÖR SPRAYER  
   

3 OLIKA SORTER  -  Singel: 35mm och 52mm,   Trippel: 52mm  
       

Beskrivning 
 

• Hållare i PET-plast för elasticitet och hållbarhet 

• Monteras på vägg eller andra lämpliga ytor 

• Passar alla typer av sprayer med ovan diameter 

• 35mm passar Blodstopp spray och Sårplast spray 

• 52 mm passar ögondusch spray 
 

Fördelar 
 

• Flexibel - monteras på vägg, i fordon, på maskiner o vagnar 

• Praktisk - enkelt att nå och använda sprayerna när de sitter i hållaren  

• Snabbhet - lätt och snabbt att nå sprayen om den finns på plats 

• Säkerhet - monteras på rätt plats för att nå snabbt och säkert 

• Trippelhållaren kan levereras i EC-väska (EyeWash) - snyggt och säkert  
 

Användning 
 

• Alla arbetsplatser där man behöver en spray                                         

så att man når den enkelt 

 

Art. Nr  2040  35mm 

Art. Nr  2050  52mm 

Art. Nr  2060  Trippel 52mm 

35mm 

52mm 

Trippelhållare 52mm 

LÅNGPLÅSTER - 2x18cm 
   

Långplåster  Textil o. Blue Detectable Textil  -  100st per ask 
 

Beskrivning 
 

• Långa plåster i Textil och Blue Detectable Textil 

• Storlek -  2cm breda x 18cm långa 

 

Fördelar 
 

• Lätt att montera, täcker en större yta 

• Elastiska och bekväma att bära 

• Stor sårdyna 20 x 35mm 

• Ett populärt plåster med sin långa fästyta 

• Slitstarkt och mjukt plåster 
 

Användning 
 

• Alla arbetsplatser som behöver plåster 

• Lämpligt vid ex. sår mellan fingrar och tår 

• Bra när man behöver linda runt en led, följsamt 

• Bra i ex. kök genom spårbart plåster (Blue Detectable) 

 

Art. Nr  3360-18/2 Blue 

Art. Nr  3361-18/2 Beige 



FÖRSTAHJÄLPEN 
   

DIN KIT   13164 -  grundutförande till förstahjälpen väskor 
 

Beskrivning 
 

• Ett Kit med innehåll för ex. förstahjälpen väskor hårda eller 

mjuka  

• Innehåller bl.a. plåster, bandage, sax, tejp, sårkompress, etc. 

• Ett lämpligt Kit att utrusta sin arbetsplats med.  

Fördelar 
 

• Ett välutrustat Kit med innehåll för de flesta arbetsplatser 

• Lättanvända produkter med bildillustrationer  

• Information om de olika produkterna på många språk 

• L-ABC information och innehållsförteckning medföljer 

• Ett prisvärt förstahjälpen Kit 
 

Användning 
 

• Alla arbetsplatser där man bör ha en utrustning med förstahjälpen produkter 

• Som grund-Kit i förstahjälpen- väskor och lådor eller i mjuka väskor 

• Även lämplig i arbetsfordon och arbetsmaskiner, i arbetsbodar, etc. 

• Komplettera gärna med andra AlphraMedic produkter, se produktkatalog 
 

Art. Nr  3165 

FÖRSTAHJÄLPEN 
   

Sårservett Dispenser och Refill  -  35st servetter i dispenser o. refill 
 

Beskrivning 
 

• Alkoholfria sårservetter för rengöring av sår 

• Storlek på servetten - 10x14cm 

• Servetterna innehåller Cetrimid som bakteriedödande ämne 

• Dispenser med 35st servetter för enkel användning 

Fördelar 
 

• Kan användas med dispensern eller lösa i väskor, lådor 

• Med väggmonterad dispenser finns servetterna alltid på plats 

• Refill i påse om 35st eller om så önskas även i bulk 
 

Användning 
 

• Alla arbetsplatser med risk för att sår kan uppkomma 

• Riv upp, veckla ut servetten och rengör såret, skydda med ex. ett plåster  

• Används med dispensern för väggmontering, som lösa i väskor, lådor, bag 

• Även lämplig i arbetsfordon och arbetsmaskiner, i arbetsbodar, etc. 

 

 

 

Art. Nr  3200 

Innehåll: DIN 13164 
 

6 Kompresser 10x10cm 
1 Förstahjälpenbandage 6x8 cm 
2 Förstahjälpenbandage 8x10 cm 
1 Förstahjälpenbandage 10x12 cm 
3 Gasbinda 8cm x 4m 
2 Gasbinda 6cm x 4m 
2 Triangelbandage 
2 Sårservetter 
1 Sax 
1 Tejp rulle, 2,5cm x 5m 
1 Räddningsfilt Gold/Silver 160x210 cm 
4 Vinylhandskar 
1 Plåstersortiment -  14 delar 
1 Brännskade bandage 40x60cm 
1 Brännskade bandage 60x80cm 
1 Förstahjälpen handledning 

0459 



EYEWASH- trippel  
   

Ögonduschstation 3x250ml spray 
 

Beskrivning 
 

• Portabel transparent väska med 3x250ml spray, väggfäste medföljer 

• Sprayen innehåller en buffrad natriumklorid lösning 9% 

• Firstaid-spray ögondusch, sårspray och till brännskada 

• 15minuters spoltid per spray 

Fördelar 
 

• En portabel ögondusch station med 3x15 minuters spoltid 

• Ger en säker behandling under transporten till läkarvård 

• Kan enkelt tas med till den skadade för snabb behandling 

• Ger en behaglig spraydimma som täcker skadeområdet 

• ”Bag i can” gör att man kan spraya ur alla vinklar utan avbrott av vätska 
 

Användning 
 

• Ska finnas på alla arbetsplatser där risk för ögonskada finns 

• Vid frätande ögonskador är det mycket viktigt med snabb behandling, helst inom 

ett par sekunder  bör behandlingen börja 

• Spoltid vid syra-frätskada är normalt ca 5 minuter 

• Spoltid vid alkaliska frätskador är minst 20-30 minuter 

 

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  

EYEWASH– 3 + DIN kit 13164  
   

Ögonduschstation 3x250ml spray + DIN kit förstahjälpen produkter 
 

Beskrivning 
 

• Portabel transparent väska med 3x250ml spray, väggfäste medföljer 

• Sprayen innehåller en buffrad natriumklorid lösning 9% 

• Firstaid-spray ögondusch, sårspray och till brännskada 

• 15minuters spoltid per spray 

 

Fördelar 
 

• En portabel ögondusch station med 3x15 minuters spoltid 

• Ger en säker behandling under transporten till läkarvård 

• Kan enkelt tas med till den skadade för snabb behandling 

• Ger en behaglig spraydimma som täcker skadeområdet 

• ”Bag i can” gör att man kan spraya ur alla vinklar utan avbrott av vätska 
 

Användning 
 

• Ska finnas på alla arbetsplatser där risk för ögonskada finns 

• Vid frätande ögonskador är det mycket viktigt med snabb behandling, helst inom 
ett par sekunder  bör behandlingen börja 

• Spoltid vid syra-frätskada är normalt ca 5 minuter 

• Spoltid vid alkaliska frätskador är minst 20-30 minuter 
 

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 

Art. Nr  8710 

0413 

0413 



KIRURGTEJP - rulle 
   

Kirurgtejp av textil  -  2,5cm x 4,55m 
 

Beskrivning 
 

• Textiltejp på rulle med lock 

• Storlek 2,5cm x 4,55m  

• Används för fastsättning av olika förband 

 

Fördelar 
 

• Bra häftförmåga 

• Lämplig  tejp att ha i förstahjälpen väskor- och lådor 

• Lätt att riva av och fästa förband och gasbindor 
 

Användning 
 

• Lämpligt i förstahjälpen väskor, lådor och skåp 

• Klipp- eller riv av tejpen 

• Används på arbetsplatsen, i arbetsfordon, etc    

• För fastsättning av sårkompresser, gasbinda, bandage, brännskadekompresser, etc 

 

 

Art. Nr  3361-KT25 

HUDVÄNLIG TEJP - 2,5cm x 4,55m 
   

Hudvänlig tejp av papper  -  i dispenser  
 

Beskrivning 
 

• Non-woven tejp på rulle 

• Latex fri 

• Storlek 2,5cm x 4,55m  

• Används för fastsättning av olika förband 

 

Fördelar 
 

• Bekväm att använda 

• Hypoallergenisk häftmassa 

• Bra för känslig hud, ex. äldre och barn 

• Tejpen släpper igenom luft och vattenånga  

• Lätt att riva av och fästa förband och gasbindor 
 

Användning 
 

• Lämpligt i förstahjälpen väskor, lådor och skåp 

• Klipp- eller riv av tejpen 

• Används på arbetsplatsen, i arbetsfordon, etc    

• För fastsättning av sårkompresser, gasbinda, bandage, brännskadekompresser, etc 

 

Art. Nr  32545 



Andningsmask med ventil – pocket 
   

Andningsmask med backventil + 2st vinylhandskar 
 

Beskrivning 
 

• Förstahjälpen vid andnöd 

• Backventil 

• Vinylhandskar - 2st 

• Fodral i röd nylon med dragkedja och kabinhake 
 

Fördelar 
 

• Nyckelring och kabinhake gör den lättåtkomlig 

• Backventil för säker blåsning under mun-till-mun metoden 

• Vinylhandskar mot blodsmitta 

• Instruktioner tryckta på masken som beskrivning för andhjälp  
 

Användning 
 

• Lämpligt i alla förstahjälpen väskor, skåp och kuddar 

• Bör också finnas i alla transportfordon, arbetsfordon o maskiner 

• På alla arbetsplatser, i skolor, offentliga lokaler och idrottsanläggningar, etc. 

 

Art. Nr  6053 

Andningsmask med ventil 
   

Andningsmask med backventil 
 

Beskrivning 
 

• Förstahjälpen vid andnöd 

• Backventil 

• Mun-till-mun metoden 
 

Fördelar 
 

• Backventil för säker blåsning under mun-till-mun metoden 

• Instruktioner tryckta på etiketten som beskrivning för andhjälp  

• Individuellt förpackade i zip-påse 

 

Användning 
 

• Lämpligt i alla förstahjälpen väskor, skåp och kuddar 

• Bör också finnas i alla transportfordon, arbetsfordon o maskiner 

• På alla arbetsplatser, i skolor, offentliga lokaler och idrottsanläggningar, etc. 

 

 

 

Art. Nr  6010 


