
FØRSTEHJELPSUTSTYR 
Gjør det enkelt å hjelpe



FØRSTEHJELP

SE ETTER 
TEGN TIL LIV

PASIENTEN  
PUSTER  
NORMALT

PASIENTEN  
PUSTER IKKE

• Prøv å få kontakt  
med pasienten

• Rist forsiktig og rop  
til pasienten

• Åpne luftveiene – løft 
haken litt opp samtidig 
som du dytter pannen  
litt ned

• Sjekk om pasienten  
puster

• Legg pasienten i sideleie

• Hold pasienten varm

• Ring 113

• Ring 113 og  
følg instruksjoner  
fra 113

• Start hjerte-
lungeredning

• 2 innblåsinger• 30 kompresjoner • Koble til hjertestarter 
hvis tilgjengelig
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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.

FØRSTEHJELPSUTSTYR 
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SNØGG-
KOFFERTEN

Det er viktig å kunne yte førstehjelp på 
arbeidsplassen. Snøgg har et bredt utvalg 

av førstehjelpskofferter, skap og vesker. 

Førstehjelpskoffertene er satt sammen 
etter Arbeidstilsynets retningslinjer for 

stasjonære førstehjelpsenheter. 

Koffertene leveres med veggfeste.
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Best-
selger!

Formålet med posene er å gjøre 
etterfyllingen enklere og at det skal 
bli lettere å velge riktig utstyr når 
uhellet er ute.

SNØGGKOFFERTEN  
COMBI
REF 21040

Snøggkofferten Combi er en utrykningsenhet rikelig forsynt med 
alt du trenger på skadestedet. Førstehjelpskofferten skal være 
sentralt plassert og holdes komplett for maksimal beredskap. Egner 
seg bra på anleggsområder og i produksjon. Innholdet er pakket i 
oversiktlige poser som er nummerert og merket med piktogrammer 
som viser bruksområder på innholdet. Veggbrakett medfølger.

INNHOLD: Innholdspose nr. 1–9 
STØRRELSE: H: 29 cm, B: 39,5 cm, D: 13,5 cm
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Den 
optimale  

håndverker-
kofferten

SNØGGKOFFERTEN  
FLEXI
REF 21511

Flexi førstehjelpskoffert er en lett transportabel førstehjelpskoffert 
som egner seg på steder der uforutsette skader kan oppstå, for 
eksempel i kjøretøy eller på små arbeidsplasser. Kofferten er robust 
og innholdet dekker minimumskravet til førstehjelpsutstyr på mindre 
arbeidsplasser. Veggbrakett medfølger.

INNHOLD: Refill REF 24517 
STØRRELSE: H: 20,5 cm, B: 26 cm, D: 9,5 cm

SNØGGKOFFERTEN 
FLEXI HÅNDVERKER
REF 21517

En mobil enhet med oppgradert og spesialtilpasset innhold som skal 
dekke for skader som kan oppstå i forbindelse med f.eks. strøm- og 
varmearbeid, muring, snekring o.l. Kofferten er robust og passer fint 
til arbeidsbilen eller på arbeidsstasjonen. Veggbrakett medfølger. 

INNHOLD: Refill REF 24503
STØRRELSE: H: 20,5 cm, B: 26 cm, D: 9,5 cm

SNØGGKOFFERTEN  
MEDI
REF 21058

Førstehjelpskoffert i medium størrelse med innhold pakket i 
oversiktlige nummererte poser (1-7).  Kofferten anbefales som 
førstehjelps- og beredskapskoffert for små bedrifter, kontor og 
forretninger. Veggbrakett medfølger. 

INNHOLD: Innholdspose nr 1–7 
STØRRELSE: H: 29 cm, B: 39,5 cm, D: 9 cm
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SNØGGKOFFERTEN  
MULTI OFFSHORE
REF 21005

Multi førstehjelpskoffert Offshore er en praktisk førstehjelpskoffert 
som er satt sammen for å være tilpasset offshoresektoren. Kofferten 
har to rom med plastdeksler. Innlagte gummipakninger i lokket gjør 
at denne førstehjelpskofferten er meget motstandsdyktig mot støv  
og fuktighet. Det varierte innholdet passer for store bruksområder,  
og førstehjelpskofferten er beregnet til større ulykker.  
Veggbrakett medfølger.

INNHOLD: Refill REF 24524
STØRRELSE: H: 31 cm, B: 42 cm, D: 16 cm

SNØGGKOFFERTEN  
MULTI
REF 21002

Førstehjelpskofferten har et variert og rikt innhold som er 
beregnet til større ulykker. Innholdet i kofferten er satt sammen iht 
arbeidstilsyntes anbefalinger. Kofferten har en praktisk innredning 
med to rom med plastdeksel og innlagte gummipakninger i lokket 
som gjør at den holder støv og fuktighet ute. Veggbrakett medfølger.

INNHOLD: Refill REF 24525
STØRRELSE: H: 31 cm, B: 42 cm, D: 16 cm

FØRSTEHJELPSSKRIN PIKOLO
REF 21571

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.

STØRRELSE: H: 11 cm, B: 17 cm, D: 5,5 cm
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MEDISINSKAP ZENA
REF 23032

Snøggs eget medisinskap med praktisk innredning. Skapet leveres 
med rikelig utvalg av førstehjelpsutstyr. Medisinskapet er robust, 
låsbart og har en hard og glatt overflate som gjør renholdet lett 
og enkelt. Zena medisinskap har regulerbare hyller for praktisk 
plassering av innholdet. Utstyrsutvalget er gjort med bakgrunn i 
Arbeidstilsynets anbefalinger. Passer godt på alle arbeidsplasser  
og i et hvert hjem.

INNHOLD: Refill REF 24505  
STØRRELSE: H: 42 cm, B: 34 cm, D: 13 cm

MEDISINSKAP FROST
REF 23034

Frost medisinskap i topp moderne ståldesign fra Snøgg. Skapet 
kommer med to faste hyller og har frostet glassdør med magnetlås 
og nøkkel. Skruer for veggoppheng medfølger. Leveres uten innhold.

INNHOLD: Refill REF 24505
STØRRELSE: H: 40 cm, B: 30 cm, D: 12 cm
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REFILLER – INNHOLDSPOSE 1–9

PLASTER  
REF 24591
•  Soft Next Limfritt plaster  6 cm x 100 cm

• Aktiv Plasterstrips 

• Aktiv Plaster 6 cm x 100 cm

HYGIENE 
REF 24594
• Sårservietter 

• Engangshansker 

• MTM maske

•  Bandasjesaks, Pinsett, sikkerhetsnåler

• Søppelpose

BRANNSKADE 
REF 24597
• Burnshield 10 cm x 10 cm

• Hydrogel 3,5 ml

•  Soft NEXT limfritt plaster 6 cm x 100 cm

• Engangshansker

BRUDD OG KLEMSKADER  
REF 24592
• Ispose

• Trekanttørkle

• Elasto Quick 7,5 cm x 450 cm

ØYESKYLLE 
REF 24595
• 30 ml øyeskylle 

• Øyeskylleglass

REDNINGSPAKKE 
REF 24598
• Redningsfolie

• Fingersmokk skinn

• Trekanttørkle

SÅR OG KUTT  
REF 24593
• Bandasjetape m/dispenser 1,25 cm

• Kompress 10 cm 2 pk 

• Engangshansker 

• Elastiske Gasbind 8 cm x 400 cm 

• Sårservietter

BLØDNINGER 
REF 24596
• Uni NEXT bandasje 8 cm x 50 cm 

• Trykkelement

• Enkeltmannspakke 12 cm  

• Engangshansker 

STORE BLØDNINGER 
REF 24599
• Uni Hodebandasje 18 cm x 60 cm

• Enkeltmannspakke 12 cm

• Elastiske gasbind 6 cm x 400 cm 

• Kompress 10 cm x 20 cm
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REFILL SNØGGKOFFERT 
FLEXI HÅNDVERKER 
REF 24503

REFILL SNØGGKOFFERT FLEXI 
REF 24517

REFILLER

FORBRUKSMATERIELL

REFILL MEDISINSKAP/ KOFFERT 
REF 24505

PRODUKT REF

Tubegas finger 20 m rull 43002

Nettbandasje Ben nr. 5 (3 pkn) 43016

Elastisk Gasbind 8 cm x 400 cm 43505

Elastisk Gasbind 6 cm x 400 cm 43506

Elasto Quick Hvit 3 cm 46002

Elasto Quick Grønn 7,5 cm 46001

Trykkelement 53001

Trekanttørkle Non-woven 64500

Trykkbandasje 12 cm 81501

Enkeltmannspakke 20 cm x 20 cm 81512

PRODUKT REF

Enkeltmannspakke 12 cm 81550

Øyekompress 82507

Gastupfere 5 pkn 82531

Gaskompress 10 cm Steril, 2 pkn 82543

Kompress Non-Woven 5cm Steril, 2 pkn 82544

Kompress 10 cm x 20 cm Steril 82575

Fingersmokk Skinn nr. 6 121605

Suturstrips pk.à 50 stk. 3 pkn 182018

Bandasjetape 1,25 cm x 10 m m/disp 182525
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Vanntett

FØRSTEHJELPS- 
VESKER

ACTIVE FIRST AID HIKE
REF 22556

Snøgg First Aid Hike er en liten og praktisk førstehjelpsveske.
Den er grei å ha oppi sekken, på beltet eller hengende i en 
karabinkrok på utsiden av sekken. I denne vesken har du det du 
trenger av førstehjelpsutstyr både til rensing og beskyttelse av kutt, 
sår og brannsår lett tilgjengelig. Hike First Aid førstehjelpsveske 
brukes av deltakerene i 71 grader nord. 
 
STØRRELSE: H: 11 cm, B: 14 cm, D: 6 cm

WATERPROOF FIRST AID
REF 22537

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. 
 
STØRRELSE: H: (30) 23 cm, B: 18 cm, D: 6 cm

12



ACTIVE FIRST AID AUTO
REF 22525

Active First Aid Auto førstehjelpsveske passer godt til bilen, og ellers 
der uforutsette skader kan oppstå. Vesken inneholder utstyr som er 
tilpasset små og store skader. 

STØRRELSE: H: 26 cm, B: 17 cm, D: 8 cm

MANNSKAPSVESKE INDUSTRIVERN
REF 22097

Industrivernvesken inneholder utstyr som er tilpasset alle behov for 
sårbehandling på skadestedet. Vesken er laget i sterk nylon duk og 
tåler robust behandling. Innholdet er plassert i tre gjennomsiktige 
lommer, hvorav den ene lommen kan tas helt ut. Alle bedrifter som 
er pålagt eget industrivern, skal ha eget sanitetsutstyr. Snøggs 
mannskapsveske for industrivern inngår i dette, og vesken er 
utarbeidet og godkjent etter industrivernets forskrift.

INNHOLD: REF 24533 
STØRRELSE: H: 34 cm, B: 42 cm, D: 13 cm

ACTIVE FIRST AID HOME
REF 22522

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

STØRRELSE: H: 26 cm, B: 17 cm, D: 8 cm

ACTIVE FIRST AID EXPLORE
REF 22578

Førstehjelpsposen for den aktive. Posen er sydd i et vannavisende 
materiale med tapede sømmer og rulletopp med spenne som gjør 
at den tåler fukt og vann godt. Explore egner seg fint i tursekken til 
lands, fjells og til vanns i båten eller kajakken. Inneholder turrelaterte 
førstehjelpsprodukter som plaster, bandasjer, trekanttørkle, 
gnagsårplaster, sportstape m.m. Vesken brukes av deltakerene i  
71 grader nord. 
 
STØRRELSE: H: 18 cm, B: 14 cm, D: 6 cm
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SOFT NEXT OG
UNI NEXT
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SOFT NEXT OG
UNI NEXT
SOFT NEXT er et blodabsorberende, 

hudvennlig, tverrelastisk og 
limfritt plaster som gir stor 

bevegelighet i ledd. Soft NEXT 
kommer i ulike bredder,

 farger og lengder. 

Uni NEXT er en kraftig, 
absorberende og limfri bandasje 

som kun hefter til seg selv. Leveres i 
en rekke forskjellige størrelser. 

SOFT OG UNI NEXT hefter ikke 
til hud, hår eller sår. 

15

SÅR OG KUTTSKADER



SOFT NEXT LIMFRITT PLASTER
Soft NEXT lateks - og limfritt plaster er blodabsorberende, hudvennlig og 
tverrelastisk, noe som gir stor bevegelighet over ledd. Plasteret fester seg ikke til 
hud, hår eller sår, men beskytter såret, stopper blodet og holder fremmedlegemer 
unna. Soft NEXT vil feste seg, selv om huden er skitten eller våt.

SOFT NEXT 6 cm x 450 cm 
REF 12343 Blå
REF 12341 Nøytral

Denne plasterstørrelsen egner seg godt for mindre skader på fingre. 
Den blå fargen gjør at plasteret er lett synlig og egner seg derfor bra 
til bruk i næringsmiddelindustrien.

SOFT NEXT PLASTERAUTOMAT  
REF 12205

Med Soft NEXT Plasterautomat er hjelpen nær ved sår og kuttskader 
på arbeidsplassen. Plasterautomaten er lett å montere, godt synlig 
og enkel å etterfylle. Soft plasteret beskytter såret, stopper blodet og 
holder fremmedelementer unna – også når hendene er våte.  
Plasterautomaten leveres tom.

REFILL: REF 12341 Nøytral, REF 12343 Blå
STØRRELSE: H: 16 cm, B: 16 cm, D: 9 cm

Latex-
free
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Kort fakta om Soft Next

Hefter ikke til hud,  
hår eller sår

Lateksfritt, mykt  
og elastisk

Kan brukes i vann

SOFT NEXT 6 cm x 100 cm 
REF 12323 Blå
REF 12321 Nøytral

Denne plasterstørrelsen egner seg godt for mindre skader på fingre 
og kan enkelt tas med i vesken. Den blå fargen gjør at plasteret er 
lett synlig og egner seg derfor bra til bruk i næringsmiddelindustrien.

SOFT NEXT 3 cm x 450 cm 
REF 12333 Blå
REF 12331 Nøytral

Denne plasterstørrelsen egner seg godt for mindre skader på fingre 
og tær. Den blå fargen gjør at plasteret er lett synlig og egner seg 
derfor bra til bruk i næringsmiddelindustrien.
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UNI NEXT LIMFRI BANDASJE
Uni NEXT bandasje er en kraftig, tverrelastisk, lateksfri og absorberende 
bandasje som kun fester seg til seg selv. Bandasjen fester seg ikke til 
hud, hår eller sår og den passer på de fleste kroppsdeler. Den er enkel  
å bruke og fester seg på sekunder.

UNI NEXT 8 cm x 50 cm 
REF 12361

Egner seg for små skader, mindre kutt og blødninger. Bandasjens 
størrelse gjør at denne varianten egner seg godt som trykkbandasje.

UNI NEXT 8 cm x 100 cm 
REF 12363

Egner seg for små skader, mindre kutt og blødninger.

UNI NEXT 8 cm x 500 cm 
REF 12362

Egner seg for små skader, mindre kutt og blødninger. Bandasjens 
forpakning og størrelse gjør at denne egner seg på et sykehus eller 
sykehjem der man har et høyere forbruk av bandasje.

UNI NEXT 18 cm x 60 cm 
REF 12365

Uni Next hodebandasje er en kraftig, tverrelastisk, lateksfri 
og absorberende bandasje som er beregnet for hodeskader. 
Hodebandasjen hefter kun til seg selv og vil derfor ikke feste  
seg i hud, hår eller sår.

UNI NEXT 25 cm x 500 cm 
REF 12366

Størrelsen 25 x 500 cm egner seg for bruk etter operasjoner av 
typen mageplastikk, brokk- og buk plastikk eller brystoperasjoner.

Latex-
free
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Smart og enkel bandasje  
– legges på sekunder.

Kort fakta om Uni NEXT

Limfri bandasje, hefter  
kun til seg selv

Hefter ikke til hud,  
hår eller sår

Stort anvendingsområde – 
passer alle kroppsdeler

Absorberende, mykt  
og elastisk
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HJERTESTARTER
I Norge dør det 2500–3000 mennesker 

hvert år av plutselig uventet hjertestans.

Om vi redder 10% av disse, tilsvarer det 
antallet drept i trafikken hvert år. Studier 
viser at inntil 75% av pasientene som får 
strømstøt i løpet av de første 3 minuttene 
overlever en hjertestans. For hvert minutt 

som går uten livreddende behandling, 
reduseres sjansen for overlevelse 

med inntil 10%. 

Responstid for ambulanse er ca. 9 min 
eller mer i byer, i utkanten lenger. En 

pasients sjanse til overlevelse er 5% hvis 
ikke en hjertestarter er tilgjengelig. 

Med en hjertestarter tilgjengelig på stedet  
øker pasientens sjanse til overlevelse med  

24% eller mer. 
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ZOLL ELEKTRODER AED3 UNI-PADZ 
REF 222315

• Til Hjertestarter Zoll AED3 (REF 222300) 

• Universal elektrode, brukes både til voksne og barn

ZOLL ELEKTRODER CPR-D PADZ 
REF 222115

• Til Hjertestarter Zoll AED Plus (REF 222114)

HJERTESTARTER ZOLL AED PLUS
REF 222114

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

• Lav kostnad over tid

• 7 års Fabrikkgaranti

HJERTESTARTER ZOLL AED3
REF 222300

ZOLL AED 3 Hjertestarter – Enda bedre hjelp til førstehjelperen.  
Enkel å bruke. Enkel å vedlikeholde. Enkel å eie.

• Høyoppløselig berøringsskjerm med fargebilder, tekst  
og talemelding

• Innebygget Real CPR Help® med feedback på hjertekompresjoner

• Blant de raskeste på markedet med levering av støt på 8 sekunder

• Metronom med frekvens på 100 kompresjoner pr.min

• Universal elektrode, CPR Uni-Padz, kombinert barne- og 
voksenelektrode

• Mulighet for stående eller liggende posisjonering

• Nedtellingsfunksjon på HLR-syklus

• Skjermvisning av medgått redningstid og antall leverte støt

• USB-port

• Lav kostnad over tid

• 8 års fabrikkgaranti
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ZOLL AED3 BATTERI 
REF 222310

• Til Hjertestarter Zoll AED3 (REF 222300)

ZOLL ELEKTRODER BARN 
REF 222111

• Til Hjertestarter Zoll AED Plus (REF 222114) 

• Elektroder beregnet for barn, 0–8 år

• 2 års holdbarhet

VEGGSKAP 
REF 222127

• Veggskap for hjertestarter til innendørs bruk

• Skapet har alarm som utløses når døren åpnes. 
Alarmen kan deaktiveres

ZOLL AED PLUS VEGGHOLDER 
REF 222130

• Til Hjertestarter Zoll AED Plus (REF 222114) 

• En praktisk veggholder for oppbevaring av AED 
Plus komplett i veske. Holderen er i rustfritt stål

BATTERIER 3 V. LITHIUM 
REF 222133

• Til Hjertestarter Zoll AED Plus (REF 222114)  
Zoll AED hjertestarter bruker 10 stk

• En levetid på ca. 5 år eller 300 sjokk

ZOLL AED PLUS VEGGBRAKETT 
REF 222126

• Til Hjertestarter Zoll AED Plus (REF 222114)

• Brakett for å synliggjøre hjertestarteren. 
Starteren monteres i braketten uten veske

POCKET MASKE 
REF 162033

• Lateksfri

• Enveisventil

• Vannavstøtende filter

• Kommer i etui

FRIGJØRINGSVERKTØY S-CUT QE 
REF 121212

• Liten, lett og perfekt til å ha i bilen for å kunne  
kutte sikkerhetsbeltet raskt ved behov 

• S-CUT QE (Quick and Easy) er en enklere modell  
laget i glassfiberplast 

• Den har samme skjæreegenskaper som tidligere modeller

• Når skjærebladet er oppbrukt kastes den etter bruk

TILBEHØR HJERTESTARTER 
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BRANNSKADE-
PRODUKTER

SNØGG BRANNSKADESKRIN 
REF 872030

Behandling av små og mellomstore brannskader 
Innholdsrikt brannskadeskrin som er anbefalt til bruk som 
beredskapsskrin for små og mellomstore brannskader. 
Leveres med brakett for veggoppheng.

STØRRELSE: H: 20,5 cm, B: 26 cm, D: 9,5 cm

SNØGG BURN KIT
REF 872045

Skrin som inneholder utstyr for å kunne kjøle ned brannskader og 
behandle små kuttskader. Passer til bruk i hjemmet, på hytta, i båten 
og på arbeidsplassen.
 
STØRRELSE: H: 12,5 cm, B: 17 cm, D: 5 cm
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BURNSHIELD BRANNBANDASJE
REF 870013 10 cm x 10 cm
REF 870014 20 cm x 20 cm 
REF 870010 20 cm x 45 cm ansikt
REF 870011 60 cm x 40 cm

Burnshield sterile brannbandasjer er satt inn med en vannbasert 
branngele som består av hele 96% vann. Bandasjen kjøler, fukter 
og hindrer brannskaden i å utvikle seg. Branngeleen kan ha en 
smertelindrende effekt.

BURNSHIELD HYDROGEL
REF 871001 3,5 ml hydrogel 
REF 871014 125 ml flaske

Geleen har en lindrende effekt. Hydrogel brannskadegele består 
av 96% vann som fukter, kjøler og lindrer brannskader. Hydrogel 
leveres i praktiske størrelser tilpasset ulike behov. Hydrogel kan 
også anvendes ved solforbrenning og svie etter brannmaneter.

BURNSHIELD BRANNTEPPE
REF 871110 100 cm x 100 cm 
REF 871115 100 cm x 200 cm  
REF 870100 120 cm x 160 cm (100% ull)

Burnshield brannteppe i fiberfri bomull eller ull er satt inn med en 
vannbasert branngele som består av 96% vann som kjøler, fukter og 
beskytter brannskaden. Brannteppet er sterilt pakket for å redusere 
faren for infeksjoner. 
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BÅRER OG 
TILBEHØR
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Røntgen-
kompatibel

SNØGG INDUSTRINETTINGBÅRE
REF 23524

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.

STØRRELSE: H: 182 cm, B: 55 cm, D: 17 cm

REDNINGSBÅRE MARITIM SPENCER
REF 23571

En hardplast pulkbåre som er ideell til bruk for skipsfart, 
anleggsdrift, gruvedrift, luftfart, bygnings- og annen industri. Båren 
er støpt i plast med en aluminiumsramme som gjør dette til en solid 
og robust båre. Pasienten festes med 3 beltestropper og båren har 
justerbar fothviler for god støtte. Båren har støpte plastskinner på 
undersiden som gjør at den enklere kan dras på ujevnt underlag, og i 
snødekt terreng. Båren kan leveres med 4-punkts løftestropp. Egner 
seg ikke til vertikale løft.

STØRRELSE: H: 215 cm, B: 65 cm, D: 19 cm.  
VEKT: 13,5 kg. LASTEKAPASITET: 280 kg

REDNINGSFOLIE SØLV
REF 59011

Enkel redningsfolie som reduserer pasientens varmetap.

STØRRELSE: B: 160 cm, L: 210 cm

ARMÈBÅRE SAMMENLEGGBAR
REF 23501 Armèbåre 2x sammenleggbar
REF 23500 Armébåre komplett

Denne sammenleggbare 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. 
Båren tilfredstiller det strenge tyske industrivernets krav.

STØRRELSE: H: 187 cm, B: 55 cm/sammenlagt: H: 99 cm x B: 12 cm
VEKT: 7,5 kg. LASTEKAPASITET: 150 kg.

B-BAK BACKBOARD
REF 23060 Snøgg Backboard, B-Back
REF 25578 Edderkoppbelte

Backboard B-bak er støpt i et slitesterkt plastmateriale som gjør 
den motstandsdyktig for smuss og blodsøl. Båren er solid, vanntett 
og lett å rengjøre. Det er 5 store bærehåndtak i hver side og 2 i 
hodeenden som også fungerer fint med hansker. De integrerte 
plastpinnene gjør det lett å feste belte med karabinkroker, belte 
med løkke og edderkoppbelte (med borrelås) passer også. Båren er 
utformet slik at flere typer hodestøtter kan tilpasses.

STØRRELSE: H:184 cm, B:40,5 cm, D:4,5 cm
VEKT: 6 kg. LASTEKAPASITET: 180 kg. Røntgenkompatibel

SNØGG ULLTEPPE 
REF 65006 Ullteppe
REF 65008 Ullteppe, vakuumpakket

Snøgg ullteppe er produsert av resirkulert tekstil og ullmiks. 
Ullteppet hører naturlig til ved all pasienttransport og ved 
samleplass. 30%ull 70% resirkulert tekstil.

STØRRELSE: B: 150 cm, L: 200 cm (pakket: 58 x 38 x 4 cm)
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SKILT HJERTESTARTER 
REF 156250

STØRRELSE: 
H: 20 cm, B: 20 cm

SKILT SYKEBÅRE 
REF 156214

STØRRELSE: 
H: 20 cm, B: 20 cm

SKILT FØRSTEHJELP 
REF 156219

STØRRELSE: 
H: 20 cm, B: 20 cm

SKILT FØRSTEHJELP PLOG 
REF 156256

STØRRELSE: 
H: 20 cm, B: 20 cm

SKILT ØYESKYLLE 
REF 156228

STØRRELSE: 
H: 20 cm, B: 20 cm

ETTERLYSENDE 
MARKERINGSSKILT

SKILT HJERTESTRTER PLOG 
REF 156251

STØRRELSE: 
H: 20 cm, B: 20 cm

Markeringsskilt med symboler og tekst. Med 
etterlysende førstehjelpsskilt får ansatte og 
besøkende informasjon og instruksjon om  
hvor man finner nødvendig førstehjelpsutstyr 
på arbeidsplassen. Snøgg leverer et utvalg  
av etterlysende markeringsskilt.
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ØVRIGE PRODUKTER

SNØGG AKTIV  
KLIPPEPLASTER, 8 stk 
REF 4042

• Klippes til ønsket størrelse

• Fester ikke til såret

• Tekstilplaster

•  Slitesterkt 
 
STØRRELSE: 
10 cm x 6 cm

SNØGG AKTIV  
STRIPS, 50 stk 
REF 4045

• Hypoallergent acryl lim

• Sentralplassert sårpute

• Fester ikke til såret

• Pustende

• Polyethylen plaster 
 
STØRRELSE: 
1,9 cm x 7,2 cm

SNØGG AKTIV  
PLASTERMIKS, 25 stk 
REF 4041

• Hypoallergent acryl lim

• Sentralplassert sårpute

• Fester ikke til såret

• Pustende

• Polyethylen plaster 
 
STØRRELSE: 
0,5 cm x 1,9 cm x 7,2 cm tekstil beige 
0,5 cm x 1,9 cm x 7,2 cm tekstil hvit 
0,5 cm x 1,9 cm x 7,2 cm universal 
0,4 cm x 2,5 cm x 7,2 cm 
0,2 cm x 3,8 cm x 3,8 cm 
4 stk. x diameter 2,5 cm

SNØGG AKTIV  
VANNTETTE STRIPS, 12 stk 
REF 4044

• Hypoallergent acryl lim

• Sentralplassert sårpute

• Fester ikke til såret

• Vanntett og pustende

• Polyuretan plaster 
 
STØRRELSE: 
0,4 cm x 3,8 cm x 7,2 cm 
0,4 cm x 2,5 cm x 7,2 cm 
0,4 cm x 1,9 cm x 5,6 cm

SNØGG FØRSTEHJELPS-
PAKKE RESPONS 
REF 29001

• Inneholder nødvendig utstyr  
for øyeblikkelig behandling av  
skader og trygg HLR 

• Responspakken har lav vekt 
og passer i brystlommen på 
arbeidsantrekket. 
 
INNHOLD: 
MTM maske 
Vinylhansker 
Enkeltmannspakke 
Sårserivetter 
Plasterstrips

SNØGG SPORTS TAPE VITALITY 
REF 183511

• For stabilisering og avlastning av ledd og 
leddbånd som har tapt noe av sin funksjon. 
Sportstapen har sagtagget kant og er enkel å 
rive. Forebyggende taping reduserer risikoen 
for leddbåndskader. Uelastisk tekstiltape med 
zinkoksydlim. 
 
STØRRELSE: 
B: 3,8 cm, L: 10 cm

SNØGG ISPOSE 
REF 173050 Small 
REF 173060 Large

• Nedkjøling lindrer og reduserer 
 hevelse etter skade 
 
STØRRELSE: 
Small: 11 cm x 15 cm 
Large: 15 cm x 23 cm
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For å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, skal arbeidsgiveren 
sørge for at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig.

 

Arbeidsgiveren har ansvaret for å tilpasse utstyret til hva slags 
arbeid som blir utført, størrelsen på arbeidsplassen, hvor 
arbeidet skjer og antallet ansatte.

 

Arbeidsgiveren har også ansvaret for at førstehjelpsutstyret alltid 
er komplett og at det er godt kjent hvor utstyret er plassert.

 

Arbeidsgiveren skal sørge for opplæring og øvelse i bruken  
av førstehjelpsutstyret.

 

Arbeidsgiveren skal i utgangspunktet forebygge ulykker og 
helseskader i forbindelse med arbeidet.

 
Kilde: Arbeidstilsynet 
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/personlig-verneutstyr/forstehjelpsutstyr/

FØRSTEHJELPSUTSTYR

31



20
15

94
 1

0/
20

22
 N

O

Norgesplaster AS
Granlivegen 21, 4707 Vennesla
Tel: + 47 38 15 22 00
E-mail: snogg@snogg.no

snogg.no


