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Når uhellet er ute er det for sent å kjøpe og etterfylle kompresser 
og forbindingssaker. Førstehjelpsutstyr må være på plass og 
komplett – alltid.

Du og din bedrift må med regelmessige intervaller sørge for å 
kontrollere og supplere førstehjelpsutstyret i virksomheten. På 
den måten får både du og dine medarbeidere trygghet for at det 
holder en høy og jevn standard.

I Arbeidsmiljøloven §4-4 er det presisert at førstehjelpsutstyr 
skal være plassert lett tilgjengelig, tilpasset arbeidsplassens 
arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk 
beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold. 
Ansvaret ligger hos arbeidsgiver.

GJØR DET ENKELT Å HJELPE
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Soft NEXT

Soft NEXT Limfritt plaster hefter ikke til sår, på hud eller i hår. Soft NEXT 
er et lateksfritt, blodabsorberende, hudvennlig, tverrelastisk og limfritt 
plaster. Snøggs plasterautomat gjør Soft NEXT lett tilgjengelig. Automaten 
er brukervennlig og enkel å montere. Den er godt synlig på veggen og nytt 
plaster legges inn med enkle håndgrep. Plasterautomaten leveres sammen 
med veggholder og bruksanvisning.

Plasterautomat                                              Bestillingsnr: 012205

Refill Soft NEXT

Refill Soft NEXT, limfritt plaster,             
6 cm x 4,5 m, nøytral      Bestillingsnr: 012341 
5 pkn.       Bestillingsnr: 012079   
Refill Soft NEXT, limfritt plaster, 6 cm x 4,5 m, blå   Bestillingsnr: 012343  
5 pkn.       Bestillingsnr: 012063 

Soft NEXT limfritt plaster 6 cm x 1 m, nøytral Bestillingsnr: 012321            
Soft NEXT limfritt plaster 6 cm x 1 m, blå  Bestillingsnr: 012323

Zena Medisinskap

Zena medisinskap leveres med rikelig utvalg av førstehjelpsutstyr. Skapet 
er robust og låsbart. Zena medisinskap har regulerbare hyller for praktisk 
plassering av innholdet. Medisinskapet er beregnet for ca. 25 ansatte.        
H: 42 cm, B: 34 cm, D: 13 cm                                

Zena medisinskap, komplett   Bestillingsnr: 023032             
Zena medisinskap uten innhold    Bestillingsnr: 023033

Refill/Forbruksmateriell

Refill/innholdspakke til medisinskap/koffert            Bestillingsnr: 024505

Forbruksmateriell                                            Bestillingsnr: 024529
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Active First Aid Home 

Active First Aid Home er en førstehjelpsveske som passer godt til hus, 
hytte/fritidshus og båt. Førstehjelpsvesken inneholder utstyr som er 
tilpasset små og store skader som kan oppstå i og omkring hjemmet. 

H: 17 cm, B: 26 cm
Farge: Sort

       Bestillingsnr: 022522

Active First Aid Auto 

Active First Aid Auto førstehjelpsveske passer godt til bil, og ellers der 
uforutsette skader kan oppstå. Inneholder utstyr til små og store skader.

H: 17 cm, B: 26 cm 
Farge: Rød

       Bestillingsnr: 022525

Waterproof First Aid

Den komplette førstehjelpsposen 
til friluftsentusiasten som
inneholder det man trenger for 
turer i fjell, skog og mark og til 
vanns. Den solide, vanntette 
posen vil til enhver tid holde 
førstehjelpsutstyret tørt og lett 
tilgjengelig.
H: (30) 23 cm, B: 14 cm 

Inneholder: 
Enkeltmannspakke • Elasto Quick 
Sport • Plaster • Trekanttørkle 
Gasbind • Munn - til - munn 
maske • Engangshansker 
Sårservietter • Gnagsårplaster 
Redningsfolie • Sportstape  
Branngele • Lysstav

    Bestillingsnr: 022537
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Snøggkofferten Multi

Snøggkofferten Multi er utviklet iht. anbefalingene i arbeidstilsyntes hefte 
176, “ Orientering om Førstehjelpsutstyr.“  Snøggkofferten Multi har et variert 
og rikt innhold som er beregnet til større ulykker.  Kofferten inneholder blant 
annet 1 liter øyeskylle, Uni limfri bandasje, gasbind, kompress, hansker og 
ispose. Førstehjelpskofferten har en praktisk innredning med to rom med 
plastdeksel. Kofferten har også innlagte gummipakninger i lokket som gjør at 
den holder støv og fuktighet ute. Veggbrakett medfølger.

H: 29 cm, B: 39,5 cm, D: 9 cm   Bestillingsnr: 021002

Snøggkoffertene Combi/Combi Blue

Snøggkoffert Combi førstehjelpskoffert er en utrykningsenhet rikelig forsynt 
med alt du trenger på skadestedet. Kofferten skal være sentralt plassert 
og holdes komplett for maksimal beredskap. Innholdet er beregnet til: sår, 
kutt, klem, fall og brannskader Combi egner seg bra på anleggsområder, i 
produksjonslokaler og på enhver bedrift. Kofferten er utstyrt med brakett 
for veggoppheng Combi er beregnet for bedrifter med inntil 25 pers. 
Består av innholdspakker nr 1 til og med nr 9.    

H:29 cm, B: 39,5 cm D: 13,5 cm                                                                 

Snøggkofferten Combi       Bestillingsnr: 021040                                                                                       

Hovedforskjellen fra standard Combi er at plastrene i førstehjelpskofferten 
er byttet ut med blå plaster og detektbare plasterstrips for å passe bedre 
i HORECA-markedet (Hotell, Restaurant og Catering).    

Snøggkofferten Combi Blue     Bestillingsnr: 021031

Snøggkofferten Medi

En førstehjelpskoffert av middels størrelse, med ett rom. Koffertens 
innredning gir god oversikt over innholdet. Foruten standard innhold er 
det også plass til litt ekstra utstyr i kofferten. Vi kan anbefale den som 
førstehjelpskoffert for turbusser og som en beredskapskoffert for små 
bedrifter, kontor og forretninger. Kofferten er utstyrt med brakett for 
veggoppheng og beregnet for antall 10 pers. Består av innholdspakker nr 1 
til og med nr 7.                                                                                                                  

H: 29 cm, B: 39,5 cm, D: 9 cm   Bestillingsnr: 021058
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Refillpakke Medi/Combi/Combi Blue
Innholdspakke nr 1 Plaster:           Bestillingsnr: 024591
Innholdspakke nr 1 Plaster blue:          Bestillingsnr: 024532
Innholdspakke nr 2 Brudd/Klem:    Bestillingsnr: 024592
Innholdspakke nr 3 Sår/Kutt:         Bestillingsnr: 024593
Innholdspakke nr 4 Hygiene:         Bestillingsnr: 024594 
Innholdspakke nr 5 Øyeskylle:       Bestillingsnr: 024595 
Innholdspakke nr 6 Blødninger:     Bestillingsnr: 024596
Innholdspakke nr 7 Brannskade:    Bestillingsnr: 024597
Innholdspakke nr 7 Brannskade blue:   Bestillingsnr: 024535
Innholdspakke nr 8 Redningspk:    Bestillingsnr: 024598 
Innholdspakke nr 9 Store blødninger:   Bestillingsnr: 024599

Snøggkofferten Flexi

Flexi førstehjelpkoffert er en hendig og lett transportabel førstehjelpsenhet 
som skal være tilgjengelig der uforutsette skader kan oppstå. Flexi er 
beregnet for alle typer håndverkere, til kjøretøy og mindre bedrifter. 
Inneholder blant annet utstyr for behandling av sår og kuttskader. Skrinet er 
robust og innholdet er pakket i oversiktlige og praktiske plastlommer. Skrinet 
leveres med integrert oppheng. Flexi er beregnet for bedrifter med inntil 5 
ansatte 

H: 17 cm, B: 26 cm, D: 9 cm   Bestillingsnr: 021511

Refill til Flexi førstehjelpskoffert:    Bestillingsnr: 024517

Flexi Elektriker førstehjelpsskrin

Flexi elektrikerskrin er en mobil enhet med oppgradert og spesialtilpasset 
innhold som skal dekke for skader som kan oppstå i forbindelse med 
arbeid med strøm og andre uforutsette hendelser. 

H: 17 cm, B: 26 cm, D: 9 cm   Bestillingsnr: 021517

Pikolo førstehjelpsskrin

Pikolo er et praktisk og nyttig skrin som passer i hjemmet, på
hytta, i båten osv. Vi kan også anbefale skrinet til formål som
f.eks. gavepakning og premiering m.m. Skrinet inneholder
det du trenger for behandling av små sår og skader.

H: 11 cm, B: 17 cm, D: 5,5 cm   Bestillingsnr: 021571
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Snøgg øyeskyllekabinett

Snøgg øyeskylle brukes for fjerning av støv eller rusk. Øyeskyllevæsken er 
steril og inneholder 0,9% natriumkloridløsning/saltvann. Inneholder: 2stk 
500ml Snøgg øyeskylle, saltvann. Kabinettet leveres med veggoppheng.

H: 26 cm, B: 17 cm, D: 9 cm    Bestillingsnr: 215015

Snøgg pH neutral øyeskyllekabinett

pH Neutral brukes ved ulykker med syrer og baser. Virker på alle 
kjente kjemikalier (bortsett fra flussyre/hydrogenfluorid). Øyeskyllevæsken 
er steril og inneholder 4,9% fosfatbuffer. Snøgg øyeskylle brukes enten som 
etterskylling ved ulykker med kjemikalier, eller for fjerning av støv eller rusk. 
Øyeskyllevæsken er steril og inneholder 0,9% natriumkloridløsning/saltvann.
Inneholder: 1 stk 200ml pH neutral og 1 stk 500ml Snøgg øyeskylle 
standard,saltvann. Kabinettet leveres med veggoppheng. 

H: 26 cm, B: 17 cm, D: 9 cm    Bestillingsnr: 215014

Snøgg øyeskyllestasjon

Øyeskyllestasjon som består av 1 flaske à 500ml. oppheng og skilt.
Øyeskyllevæsken inneholder 0,9 % natriumkloridløsning og enkel å  bruke. 
Øyeskylleflasken har en spesielt utviklet kopp som passer til øyets form og 
gir en skånsom og jevn skylling.

       Bestillingsnr: 215000

Snøgg Øyeskylleflaske

Snøgg øyeskylleflaske brukes for fjerning av støv eller rusk. Flasken har en 
spesielt utviklet kopp som passer til øyets form og gir en skånsom og jevn 
skylling.  Øyeskyllevæsken er steril og inneholder 0,9% 
natriumkloridløsning/saltvann.

Øyeskylleflaske 500 ml.     Bestillingsnr: 215010

pH Neutral brukes ved ulykker med syrer og baser. Virker på alle kjente 
kjemikalier (bortsett fra flussyre/hydrogenfluorid). Flasken har en spesielt 
utviklet kopp som passer til øyets form og gir en skånsom og jevn skylling. 
Øyeskyllevæsken er steril og inneholder 4,9% fosfatbuffer.

Øyeskylleflaske pH neutral 200 ml   Bestillingsnr: 215013
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Snøgg Brannskadeskrin

Skrin for akutt beredskap av små og mellomstore brannskader. 
Veggbrakett medfølger. 

H: 20,5 cm, B: 26 cm, D: 9,5 cm   Bestillingsnr: 872030

First Aid Burn Kit

Enkelt skrin for akutt beredskap ved små brannskader. Skrinet inneholder 
utstyr for å kunne kjøle ned brannskader og behandle små kuttskader.                                              

H: 12,5 cm, B: 17 cm, D: 5 cm            Bestillingsnr: 872045

Burnshield Hydrogel 125 ml

Hydrogel brannskadegele består av 96% vann som fukter, kjøler og lindrer 
brannskader. Hydrogel levers i praktiske størrelser tilpasset ulike behov. 
        

                 Bestillingsnr: 871014

Burnshield brannbandasjer

Burnshield brannbandasjer består av en steril kompress og vannbasert 
branngele som inneholder 96% vann. Bandasjen fukter, kjøler og lindrer. 

Brannbandasje 10 x   10 cm                               Bestillingsnr:  870013                
Brannbandasje 20 x   20 cm                               Bestillingsnr:  870014              
Brannbandasje 40 x   60 cm                               Bestillingsnr:  870011

Burnshield brannteppe i bomull brukes til å legge på store og omfattende 
brannskader. Bæreveske medfølger.

Brannteppe 100 x 100 cm                                  Bestillingsnr:  871110              
Brannteppe 100 x 200 cm                                  Bestillingsnr:  871115                
Brannteppe 120 x 160 cm                                  Bestillingsnr:  870100
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Armèbåre, 2 x sammenleggbar

Armébåre, 2 x sammenleggbar Denne sykebåren er beregnet for å dekke 
områder hvor det kan være vanskelig å plassere en
tradisjonell båre, som f.eks. i båreskap, anleggsbrakker, ambulanser 
m.m. Båren er forarbeidet i dur-aluminium, og har båretrekk i kraftig 
spesialbehandlet stoff. Solide festebelter sikrer pasienten, og nakkeputen 
bedrer transporten. Båren har uttrekkbare bærehåndtak. Armébåren tåler 
vekt inntil 150 kg. Båren tilfredstiller det strenge tyske industrivernets krav. 

H: 187 cm, B: 55 cm
Lengde og bredde sammenlagt: 99 x 12 cm Bestillingsnr: 023500

Snøgg Industrinettingbåre komplett

Snøgg Industrinettingbåre er en komplett båre for transport av skadede 
personer. Beregnet som beredskapsbåre for alle type bedrifter. 
Leveres med 2 ulltepper, førstehjelpsutstyr, veggfeste og
oppbevaringstrekk.

Høyde: 182 cm, Bredde: 55 cm, Dybde: 17 cm     

       Bestillingsnr: 023524

Sportstape

Vitality sportstape er støttende for ledd og leddbånd som har tapt noe 
av sin funksjon. Støtter og fikserer ledd. Forebyggende taping reduserer 
risikoen for leddbåndskader. Hefter godt.
Sportstape Vitality inneholder tapeguide.
       Bestillingsnr: 183511

Ispose 

Nedkjøling linderer og reduserer hevelse etter skade. 

Small       Bestillingsnr: 173050                                                                       

Large       Bestillingsnr: 173060
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Hot & Cold Therapy Pack

Hot & Cold Therapy Pack er en kombinert varme/kuldepakning som 
forvarmes eller fryses ned etter behov. Varm: Øker blodgjennomstrømningen, 
løsner muskelspenninger, virker smertedempende.
Kald: Nedkjøler bløtdelsskader så omfanget av skaden blir redusert. 
Motvirker hevelse og bloduttredning. Virker smertedempende.

       Bestillingsnr: 860126

MED HJERTE FOR LIVREDNING

I Norge dør ca. 3 - 4000 personer årlig 
av plutselig uventet hjertestans. Tidlig 
HLR og bruk av hjertestarter redder flere 
liv.

Dramatiske øyeblikk
Det skjer uventet, når noen faller om 
med plutselig uventet hjertestans.  
Det rammer både unge og eldre 
aktive og tilsynelatende friske 
personer. Når hjertet slutter å slå, er 
det helt avgjørende å handle raskt. 
AEDPlus er trygg, enkel, lett å bruke, 
og gir bruker god veiledning under 
bruk. AED Plus hjertestarter har 
mange unike egenskaper.

Zoll AED Plus Hjertestarter tilbyr førstehjelperen en komplett 
livredningspakke. AED Plus er både hjertestarter og trinn-for-trinn veileder ved 
hjerte-lungeredning. 

• Svært brukervennlig med norsk tale og norske retningslinjer
• Unik elektrode med tilbakemelding på kompresjoner
• Robust maskin som tåler godt fukt og støv (IP55)
• Batterier og elektrode med 5 års holdbarhet
• 7 års Fabrikkgaranti
• Lav kostnad over tid
       Bestillingsnr: 222114
Tilbehør:
Hjertestarterskilt, plog    Bestillingsnr: 156251
Hjertestarterskilt, 20x20 cm    Bestillingsnr: 156250
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Forhandler:

Norgesplaster AS
Granlivegen 21, 4707 Vennesla

Tel: + 47 38 15 22 00
E-mail: snogg@snogg.no

snogg.no | snogg.com


