Førstehjelp

Snøggkoffert
SnøggkoffertCombi
CombiBlue
Blue

Nyhet
Snøggkoffert Combi nå med
blått plaster.

BLÅTT
PLASTER

Førstehjelp

Snøggkofferten Combi Blue
COMBI BLUE

(021031)

Snøggkofferten Combi kommer nå i en «blå» variant. Førstehjelpskofferten er rikelig forsynt med det du
trenger på skadestedet. 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). Innholdet i Snøggkofferten Combi Blue er pakket i oversiktlige poser som er nummerert og merket
med piktogrammer som viser bruksområder på innholdet. Formålet med posene er å gjøre etterfyllingen enklere
og at det skal bli lettere å velge riktig utstyr når uhellet er ute.
Førstehjelpskofferten skal være sentralt plassert og holdes komplett for maksimal beredskap.
Egner seg bra på kjøkken og i lokaler til næringsmiddelindustri. Kofferten er beregnet for inntil 25 personer.
Leveres med brakett for veggoppheng. De nummererte innholdsposene inneholder utstyr for
ulike bruksområder : Plaster, brudd og klemskader, sår og kutt, hygiene, øyeskylle, blødninger,
brannskade, redningspakke og store blødninger.

(024532)

1. Plaster Blue (024532)
• Soft1 Limfritt plaster
6 x 100 cm blå
• Plaster Detektbart 6735
2. Brudd og klemskader
(024592)
• Ispose
• Trekanttørkle
• Elasto Quick 7,5 x 450 cm

3. Sår og Kutt (024593)
• Bandasjetape m/dispenser
1,25cm
• Gas kompress 10 cm pk.
à 2 stk (2 stk)
• Engangshansker (2 stk)
• Elastiske Gasbind 8x400cm
(2stk)
• Sårservietter (4stk)

4. Hygiene (024594)
• Sårservietter (4stk)
• Engangshansker (2stk)
• MTM maske
• Bandasjesaks, Pinsett,
sikkerhetsnåler
• Søppelposer
5. Øyeskylle (024595)
• 30ml øyeskylle (2stk)
• Øyeskylleglass

(024535)

6. Blødninger (024596)
• Uni bandasje 8x50 cm
• Trykkelement
• Enkeltmannspakke 12cm (2stk)
• Engangshansker (2stk)

8. Redningspakke (024598)
• Redningsfolie
• Fingersmokk skinn
• Trekanttørkle

7. Brannskade Blue (024535)
• Burnshield 10 x 10
• Hydrogel 3,5ml (3stk)
• Soft1limfritt plaster 6x100
cm blå
• Engangshansker (2stk)

9. Store Blødninger (024599)
• Uni Hodebandasje 18 x 60 cm
• Enkeltmannspakke 12 cm
• Elastiske gasbind
6 x 400 cm (2stk)
• Nonwowen kompress
10 x 20 cm (2stk)
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