Førstehjelpsguiden

Ledende på Førstehjelpsutstyr
Snøgg AS driver med lokal produksjon i konkurranse
med lavkostland. Vi har et konkurransefortrinn med at
vi har nærhet til markedet og kan konkurrere på korte
ledetider. Hos Snøgg finner du førstehjelpsutstyret som
oppfyller kravene til arbeidsmiljøloven.
Snøgg leverer utstyr og løsninger til bl.a. industri,
ambulanser, forsvaret, apotek og sportskjeder. For
Snøgg er kvalitet, sikkerhet og etniske retningslinjer
viktig. Noe vår ISO 9001:2008 sertifisering og Code
of Conduct viser.

I arbeidstilsynets hefte nr. 176, orientering om
førstehjelp, står følgende:
Etter Lov av 17. juni 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid
og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-4 (1)(2) kan
det være naturlig å ha førstehjelpsutstyr plassert lett
tilgjengelig på arbeidsplassen når det er nødvendig for å
sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er på plass og er
komplett til enhver tid påhviler arbeidsgiveren
(arbeidsmiljøloven § 2–1).
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Plasterautomat Soft NEXT/Soft NEXT Limfritt plaster
Plasterautomat Soft NEXT- raskt, enkelt og på plass.
• Plasterautomat Soft NEXT gjør oppbevaring og bruk av Soft NEXT lateks- og limfritt plaster hygienisk og lettvint.
• Godt synlig på veggen • Nytt plaster legges i ved enkle håndgrep • Plasterautomaten leveres med veggholder og
skilt
Best.nr. 012341 Refill hudfarget / Best.nr. 012343 Refill blå

Best.nr: 012205

Zena medisinskap
Zena medisinskap leveres med rikelig utvalg av førstehjelpsutstyr.
• Inneholder utvalg av plaster, sårservietter, saks, pinsett, trykkelement, gasbind, bandasjetape, maske, øyeglass,
engangshansker, sportstape, hydrogel, ispose, enkeltmannspakke, trekanttørkle, fingersmokk, kompress,
førstehjelpshefte m.m.
• Skapet er robust og låsbart • Lett å rengjøre • Regulerbare hyller
• Innholdet er satt sammen med bakgrunn i Arbeidstilsynets anbefalinger
					
Best.nr:
023032

Snøggkoffert COMBI
Snøggkofferten Combi består av to rom. Koffertens innredning gir god oversikt over innholdet.
• Utrykningsenhet for maksimal beredskap • Egner seg bra på anleggsområder
• Inneholder utvalg av plaster, sårservietter, saks, pinsett, trykkelement, gasbind, bandasjetape, maske, øyeglass,
engangshansker, sportstape, hydrogel, øyeglass, ispose m.m.
• Kofferten leveres med brakett for veggoppheng
Best.nr: 021040

Snøggkoffert FLEXI
• Hendig og lett førstehjelpsenhet • Skal være tilgjengelig der uforutsette skader skjer f.eks. kjøretøy.
• Inneholder utvalg av plaster, sårservietter, saks, pinsett, trykkelement, gasbind, bandasjetape, maske, øyeglass,
engangshansker, redningsfolie, hydrogel, øyeglass, ispose m.m. • Innholdet er pakket i oversiktelige plastlommer
• Kofferten er Robust - tåler støt og røff behandling • Leveres med veggbrakett

Best.nr: 021511

pH Neutral øyeskyllekabinett
• Øyeblikkelig hjelp når synet trenger det. Du kan forhindre varige skader dersom skylling blir iverksatt raskt.
• Består av 500ml Snøgg øyeskyllevæske og 200ml pH Neutral • Snøgg øyeskylle - Inneholder 0,9 %
natriumkloridløsning • pH nøytral - Inneholder 4,9% fosfatbuffer. Effektiv førstehjelp ved ulykker med syrer og baser
• Flaskene er sterile, enkle og trygge å bruke • Flasken har en spesielt utformet kopp som passer til øyets form og
gir skånsom og jevn skylling • Øyeskyllekabinettet er støvtett og leveres med veggoppheng

Best.nr: 215014

Brannskadeskrin
• Dekker behandling av små og store brannskader • Robust. Tåler støt og røff behandling
• Inneholder brannbandasjer, Soft NEXT limfritt plaster og branngele • Skrinet leveres med veggbrakett

Best.nr: 872030

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.
• Består av: Båre med belter og båretrekk m/3 lommer, førstehjelpsutstyr, ulltepper, oppheng og oppbevaringspose.

Best.nr: 023524
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