
BÅREGUIDEN



Industrinettingbåre komplett
Denne båren inngår som beredskapsbåre i de fleste norske industribedrifter og i sivilforsvaret. 
Snøgg Industrinettingbåre er både kvalitets- og prismessig en gunstig løsning for en bårestasjon.

• Forarbeidet i elokserte stålrør, med netting flettverk  •  Lett synlig
• Består av:  Båre med belter og båretrekk m/3 lommer, førstehjelpsutstyr, ulltepper, oppheng

og oppbevaringspose.

Armèbåre komlett
Denne båren er beregnet for å dekke områder hvor det kan være vanskelig å plassere en 
tradisjonell båre, som f.eks. anleggsbrakker, redningscontainere, i båreskap, osv.

• Forarbeidet i dur-aluminium og har båretrekk i kraftig spesialbehandlet stoff
• Solide festebelter og nakkepute  •  Uttrekkbare bærehåndtak
• Lengde sammenlagt: 990 x 120mm •  Består av: Båre, oppheng og oppbevaringspose

CombiCarrierII
En kombinert ryggbåre og backboard som er enkel å bruke til alle typer redningsaksjoner.

• Kan deles på langs og har solid og enkelt låsingssystem
• Leveres med 4 festebelter med karabinkrokfester, og er tilpasset alle typer hodestøtter
• Kan brukes under røntgen og CT undersøkelser  •  Enkel å rengjøre
• Krever ingen vedlikehold/service

EVA - Den unike transport og bårestol
Eva bårestol er designet for ulike redningsaksjoner, transport og evakuering av pasienter. Stolen er 
også beregnet til bruk i trapper med sine unike trappebelter. Eva har mange egenskaper som vil gjøre 
redningsaksjonen enklere for brukere.

• Glir lett nedover trapper og tillater nedstigning med høy sikkerhet  •  Selvopprullende festebelter
• Stolen kan bæres over skuldren samt i bærehåndtak på siden av stolen •  Leveres med håndbrems
• Integrert ergonomisk nakkestøtte •  Uttrekkbare bærehåndtak •  Utfellbar fotstøtte
• Leveres med selvlukkingssystem som er tidsbesparende for bruker

Backboard
Backboard brukes ved situasjoner der immobilisering av pasienter er nødvendig.

• Brettet er produsert i et meget slitesterkt plastmateriale •  Røntgenkompatibel
• Motstandsdyktig for smuss og blodsøl • Bærehåndtakene er antisklibare
• De integrerte plastpinnene i selve brettet gjør det lett å feste belter med hurtigfesting (karabinkroker)

Frank Redningsbåre
Spesiallaget båre for å få pasienter opp og ned leidere, rundt hjørner og opp fra tanker.

• Trespiler for avstiving i rygg  •  8 stk. håndtak  •  Løftering for vertikalt løft
• Thermopose og madrass for å hindre varmetap  •  Leveres med testsertifikat fra Det Norske Veritas

Best.nr: 025602 Løftestropp 
Best.nr: 023513 Bårestenger sett à 2 stk.

Diverse båreutstyr

     Best.nr. 025578   Edderkoppbelte

      Best.nr. 750006   Hodestøtte CombiCarrier

      Best.nr. 065006   Ullteppe

      Best.nr. 065008   Ullteppe, vakuumpakket
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