KATALOG

FØRSTEHJELP

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 arbeidstilsynets hefte nr. 176 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. Utstyret skal tilpasses
arbeidsplassens arealmessige
størrelse, antall arbeidstakere, geografisk
beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige
arbeidsforhold inklusiv de organisatoriske.
Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er
på plass og er komplett til enhver tid
påhviler arbeidsgiveren (arbeidsmiljøloven
§ 2–1).
Vi trenger tryggheten enten vi er hjemme,
på jobb, på reise, eller deltar i aktiviteter på
fritiden.
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Om oss
Snøgg AS ble grunnlagt i 1945. Navnet kom av eiernes ønske om å utvikle en produktidè innenfor
enkel og rask sårbehandling. Produktet ble kalt «Snøgg bind» ( «hurtig-bind»), og derav kom
firmanavnet.
Bedriften etablerte seg på Mosby utenfor Kristiansand, og har gjennom årene opparbeidet seg et
verdensomspennende nettverk av leverandører og produsenter. Plasterproduksjon, lager, salg og
administrasjon er fortsatt lokalisert i den vesle sørlandsbygda.
Snøgg AS er blitt et ledende navn innen førstehjelps-, akuttmedisinsk og medisinsk
forbruksmateriell. Vi leverer utstyr og løsninger til industri, offshore, sykehus, ambulanser, forsvaret,
veterinærer og private. Vi leverer også sportspleiemateriell til ledende sportskjeder. Snøgg har et
godt utbygd distribusjonsnett i hele landet, og du finner våre produkter hos forhandlere og
kursholdere av medisinsk utstyr, brannvern, verneutstyr, profilartikler og apoteker.
Snøgg utvider distribusjonen ytterligere og lanserer i 2014 egen nettbutikk.
I tillegg til å utvikle egne produkter og løsninger, leverer også Snøgg varer fra en rekke andre
leverandører, nasjonalt og internasjonalt. Blant viktige leverandører og samarbeidspartnere har vi
Ambu A/S i Danmark, Zoll Medical Corp. i USA, Levtrade International PTY i Sør-Afrika og
OpenHouse Products Ltd. i England. Sammen med disse har vi samlet over 70 års erfaring med
utvikling, produksjon og salg av førstehjelps- og akuttmedisinsk utstyr. Denne ekspertisen har gjort
oss i stand til å tilby topp moderne produkter som er tilpasset ulike, krevende brukergrupper.
For Snøgg er kvalitet, sikkerhet og etiske retningslinjer viktig, noe vår ISO 9001:2008
sertifisering og Code of Conduct viser. Sertifiseringen er en bekreftelse på kvalitetssikring i alle ledd,
fra produktspesifikasjoner til kundeoppfølging. Code of Conduct-erklæringen sier noe om hvordan vi
og vår leverandørkjede skal jobbe for å fremme gode arbeids- og miljøforhold.
Snøgg – gjør det enkelt å hjelpe
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FØRSTEHJELPS
KOFFERT
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3
1

Combi førstehjelpskoffert

Combi førstehjelpskoffert er en utrykningsenhet rikelig forsynt med alt
du trenger på skadestedet. Kofferten skal være sentralt plassert og
holdes komplett for maksimal beredskap. Egner seg bra på
anleggsområder og i produksjonslokaler. Kofferten er utstyrt med
brakett for veggoppheng.
Produktinformasjon:
H: 29 cm, B: 39,5 cm, D: 13,5 cm
Farge: Oransje
1
2
3

Best.nr: 021040 Combi førstehjelpskoffert
Best.nr: 024505 Refill medisinskap/koffert
Best.nr: 021025 Combi førstehjelpskoffert uten innhold
1
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Medi førstehjelpskoffert

6

Medi er 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.

4

Produktinformasjon:
H: 29 cm, B: 39,5 cm, D: 9 cm
Farge: Oransje
4
5
6

Best.nr: 021058 Medi førstehjelpskoffert
Best.nr: 024505 Refill medisinskap/koffert
Best.nr: 021054 Medi førstehjelpskoffert uten innhold

4
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KOFFERT

8
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9

Flexi førstehjelpskoffert

Flexi førstehjelpskoffert er en hendig og lett transportabel
førstehjelpsenhet som skal være tilgjengelig der uforutsette
skader oppstår, eksempelvis i kjøretøy og på mindre
arbeidsplasser. Kofferten er robust og innholdet, som dekker
ulike behov, er pakket i oversiktlige og praktiske plastlommer.
Kofferten er utstyrt med brakett for veggoppheng.

7

Produktinformasjon:
H: 20,5 cm, B: 26 cm, D: 9,5 cm
Farge: Oransje
7
8
9

Best.nr: 021511 Flexi førstehjelpskoffert
Best.nr: 024517 Refill Flexi
Best.nr: 021515 Flexi førstehjelpskoffert uten innhold

8
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Multi førstehjelpskoffert

Multi førstehjelpskoffert er en koffert med spesiell praktisk innredning. Kofferten har to rom med
plastdeksler og den er utstyrt med brakett for veggoppheng. Innlagte gummipakninger i lokket gjør at kofferten
blir meget motstandsdyktig mot inntrengning av støv og fuktighet. Vi har levert kofferten til et stort bruksområde
og kan nevne som eksempel legekoffert til sivilforsvaret, beredskapskoffert til NSB, kraftverk, offshore,
og til idrettshaller, ambulanser osv. Et variert og rikt innhold som passer for et stort bruksområde. Multi førstehjelpskoffert er beregnet til større ulykker.

Plombering

Produktinformasjon:
H: 31 cm, B: 42 cm, D: 16 cm
Farge: Oransje

Alle våre førstehjelpskofferter kan plomberes.
14

10
11
12
13

Best.nr: 021002 Multi førstehjelpskoffert
Best.nr: 024525 Innhold Multi
Best.nr: 021003 Multi førstehjelpskoffert uten innhold
Best.nr: 021005 Multi førstehjelpskoffert Offshore

9

14

Best.nr: 025567 Plombering

FØRSTEHJELPS
KOFFERT

15

Zena medisinskap

Zena medisinskap er Snøggs eget medisinskap med nytt
design og innredning. Skapet leveres med rikelig utvalg av
førstehjelpsutstyr. Skapet 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.
Produktinformasjon:
H: 42 cm, B: 34 cm, D: 13 cm
Farge: hvit/oransje
15
16

Best.nr: 023033 Zena medisinskap uten innhold
Best.nr: 023032 Zena medisinskap
16
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Frost medisinskap

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.
Produktinformasjon:
H: 40 cm, B: 30 cm, D: 12 cm
17

Best.nr: 023034 Medisinskap Frost

17
18

Glassfiber medisinskap uten innhold

Medisinskapet i glassfiber er stort og romslig, og har god tetthet mot vann og
støv. Skapet har solid låseanordning og passer spesielt godt i fuktig miljø og
i landbruk.
Produktinformasjon:
H: 65 cm, B: 45 cm, D: 19 cm
Farge: Hvit

20
19
18

Best.nr: 023024 Glassfiber medisinskap uten innhold

Etterfyllingsenheter Medisinskap/koffert

Det skal være enkelt for brukerene å holde førstehjelpsutstyret i
komplett stand. Derfor har Snøgg, på bakgrunn av mange års erfaring,
utarbeidet etterfyllingsenheter med produkter tilpasset ulike behov.
19
20

Best.nr: 024505 Refill medisinskap/koffert
Best.nr: 024529 Refill forbruksmateriell

11

FORBINDING

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.

21

Produktinformasjon:
H: 11 cm, B: 17 cm, D: 5,5 cm
Farge: Oransje
Best.nr: 021571 Pikolo førstehjelpsskrin

22

24

21

Mannskapsveske Industrivern

Alle bedrifter som er pålagt eget industrivern skal ha
sanitetsutstyr, og Snøggs mannskapsveske for industrivern
inngår i dette. Snøgg har etter industrivernets forskrifter
utarbeidet og fått godkjent mannskapsvesken til dette
formålet. Den er laget i sterk nylonduk og tåler robust
behandling. På vesken er det montert et solid belte for
festing rundt livet. Innholdet er tilpasset alle behov for
sårbehandling på skadestedet. Utstyret er lett tilgjengelig
plassert i tre gjennomsiktige lommer, hvorav den ene
lommen kan tas helt ut.
Produktinformasjon:
H: 16 cm, B: 33 cm, D: 13 cm
Farge: blå/gul
22
23
24

Pakken inneholder nødvendig
utstyr for øyeblikkelig behandling
av skader og trygg HLR.
Responspakken har lav vekt og
passer i brystlommen på
arbeidsantrekket.

25
25

Best.nr: 022097 Mannskapsveske industrivern
Best.nr: 024533 Innhold Mannskapsveske
Best.nr: 022092 Mannskapsveske uten innhold
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Best.nr: 029001 Responspakke
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PROFILERING
Tenk førstehjelp

13

PROFILERING

26
26

Active First Aid Auto

Best.nr: 022525 Active First Aid Auto

din logo
B: 26 cm

H: 17 cm

26

H: 17 cm

Active First Aid Auto førstehjelpsveske
passer godt til bil, og ellers der
uforutsette skader kan oppstå.
Inneholder utstyr til små og store
skader. Egen logo fra 500 stk.

B: 26 cm

Farge

H: 17 cm
B: 26 cm
Trykkeflate
H: 12 cm
B: 21 cm
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27

Active First Aid Home

Active First Aid Home
førstehjelpsveske passer godt til hus,
hytte/fritidshus og båt. Inneholder
utstyr til små og store skader som kan
oppstå i og omkring hjemmet.
Egen logo fra 500 stk.

B: 26 cm

Farge

H: 17 cm

H: 17 cm

din logo
B: 26 cm

H: 17 cm
B: 26 cm
Trykkeflate
H: 12 cm
B: 21 cm

15

27

Best. nr: 022522 Active First Aid Home

PROFILERING

29

28

Active First Aid Hike, rød, til fjellturen.
Inneholder: Redningsfolie, gnagsårplaster, plaster,
enkeltmannspakke, kraftig saks, trekanttørkle, Hydrogel, munn til munn
maske, sårservietter og hansker.

B: 14 cm

Produktinformasjon:
H: 11 cm, B: 14 cm, D: 6 cm
Best.nr: 022556 Active First Aid Hike, rød
H: 11 cm

28

Active First Aid On Tour

Active First Aid On Tour, rød, til søndagsturen.
Inneholder: Plaster, gasbind, kompress, trekanttørkle, kraftig saks,
munn til munn maske, sårservietter og hansker.

DIN LOGO
B: 14 cm

Farge

Produktinformasjon:
H: 11 cm, B: 14 cm, D: 6 cm
29+ Best.nr: 022527 Active First Aid On Tour, rød

H: 11 cm
B: 14 cm
Trykkeflate
H: 8 cm
B: 11 cm
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H: 11 cm

Active First Aid Hike
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30
Farge

H: 12 cm
B: 14,5 cm
Trykkeflate
H: 4 cm
B:12 cm

Aktiv Kit 1 veske

Veskene egner seg utmerket til profilering og kan leveres med egen logo fra 500 stk. AktivKit 1 vesken er en hendig
og innholdsrik førstehjelpsenhet. AktivKit 1 skal være tilgjengelig for å kunne utføre riktig førstehjelp og gi trygghet
der hvor aktiviteter foregår. Den er leveres med beltestropp. Vesken er pakket i frostet plastemballasje med
opphengsmuligheter.
Produktinformasjon:
H: 11 cm, B: 14 cm, D: 6 cm
30

Best.nr: 022528 Aktiv Kit 1 veske, rød

Active First Aid Pocket

Liten førstehjelpsveske som består av det helt nødvendige forbindingsmateriellet for å kunne behandle små sår og
kutt skader. Egen logo fra 500 stk.

31

Produktinformasjon:
H: 12 cm, Bredde: 14,5 cm, D: 3,5 cm
Best.nr: 022576 Active First Aid Pocket, rød

17

PROFILERING

Soft Bag

Førstehjelpsveske som er produsert i et slitesterkt
materiale. Den leveres uten innhold og dermed kan den
tilpasses hvert enkelt behov. Innholdet kan bygges opp
avhengig av hvordan vesken skal brukes. I forbindelse
med idrett vil det være naturlig at vesken inneholder
materiell som dekker idrettsskader o.l.
Produktinformasjon:
H: 17 cm, B: 26 cm, D: 14 cm
32

Best.nr: 022504 Soft Bag, rød

32

Active First Aid Explore

33

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.
Produktinformasjon:
H: 18 cm, B: 14 cm, D: 6 cm
Farge: Rød
33

Farge

Din logo

Best.nr: 022578 Active First Aid Explore
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H: 29,5 cm
B: 16 cm
Trykkeflate
H: 12 cm
B: 12 cm
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Golf Pocket Kit

Golf Pocket Kit inneholder det mest nødvendige for en
hyggelig tur på golfbanen.
34

Best.nr: 181029 Golf Pocket Kit

Flått Pocket Kit

Flått Pocket Kit inneholder følgende:
Flåttpinsett: brukes til å dra flåtten rett ut, eller vri den
langsom ut av huden. Sårservietter og plasterstrips : for
rengjøring av bittstedet og sett på plaster om nødvendig.
Ved flåttbitt bør flåtten fjernes så raskt som mulig.
35

Best.nr: 181028 Flått Pocket Kit

34
35

Gnagsårpakke

Snøgg gnagsårpakke inneholder det nødvendigste du trenger for
gnag- og småsår. Liten, lett og enkel å ta med seg.
Gnagsårplasteret virker smertelindrende.
36

Best.nr: 181027 Gnagsårpakke

Brannskadepakke

Liten og praktisk å ha med i vesken eller på tur. Inneholder
Hydrogel Burnblott og plasterstrips.
37

Best.nr: 871017 Brannskadepakke

Etikettene og bakplate kan trykkes med egen logo og/eller etiketten kan
lages spesielt for deres firma. Minsteantall 1000 stk.
37
36
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PLASTER REVOLUSJON
INGEN KLIPS INGEN SIKKERHETSNÅLER
INGEN LIM

KOMFORTABEL
MYK OG ELASTISK
HEFTER TIL SEG SELV
KAN BRUKES I VANN

HEFTER TIL SEG SELV • HEFTER IKKE TIL HUD, HÅR ELLER SÅR • LETT OG ENKLE Å BRUKE • MYK OG ELASTISK • KAN BRUKES
MED SALVER OG KREMER • FESTER SELV I VANN • LETT Å FJERNE • IDEEL TIL BRUK PÅ FINGRE, HÅNDLEDD, KNOKLER OG LEDD.

FAKTA OG FORDELER SOFT1
Limfritt plaster

Hefter ikke til hud, hår eller
sår.

Etterlater ingen limrester.

Hefter kun til seg selv

Kan brukes sammen med
salver og kremer.

Ved skade er det ikke nødvendig å rengjøre
huden for smuss eller fett.
(Såret skal renses).

Myk og elastisk.

Det former seg etter leddenes
bevegelse og er behagelig å
ha på.

Passer under hansker.

Porøs

Det etterlater ikke vanntrukken
hud under plasteret.

Såret holder seg passelig mykt og
sårhelingen går raskere.

Absorberende

.

Absorberer blod.

Stopper
blødninger

Man kan lage en blodstopper
ved å legge flere lag og
“stramme” denne til for å stoppe
blødningen.

Stopper blødninger og lukker såret.
Mindre sjanser for infeksjoner.

Tåler vann

Plasteret faller ikke av
selv om det blir vått.

Det beskytter såret.

Blå Soft1

Plasteret er lett å se.

Matvareindustrien vil ha et plaster som er
lett å skille fra maten.

PLASTER

38

Soft1 Plasterautomat

Med Soft1 Plasterautomat er hjelpen nær ved
sår og kuttskader på arbeidsplassen.
Plasterautomaten er lett å montere, godt synlig og enkel å
etterfylle. Soft1 plasteret beskytter såret, stopper blodet og
holder fremmedelementer unna - også når hendene er våte.
Plasterautomaten leveres tom og er beregnet for Snøgg `s
storselger SOFT1 6cm x 5m.
Produktinformasjon:
H: 16 cm, B: 16 cm, D: 9 cm
Vekt: 505 gram
38
39
40

Best.nr: 012205 Soft1 Plasterautomat, gul/grønn
Best.nr: 012053 Soft1 Limfritt plaster, 6 cm x 5 m, nøytral
Best.nr: 012130 Soft1 Limfritt plaster, 6 cm x 5 m, blå
39
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42

41

41
40

44

43

Soft1 Limfritt plaster

Blodabsorberende, hudvennlig, tverrelastisk og limfritt
plaster som gir stor bevegelighet over ledd. SOFT1 limfritt
plaster er selvheftende og fester ikke til hud, hår eller sår. SOFT1
limfritt plaster hefter selv om huden er skitten eller våt.
41
42
43
44

Best.nr: 012045 Soft1 Limfritt plaster, 6 cm x 1 m, nøytral
Best.nr: 012027 Soft1 Limfritt plaster, 3 cm x 5 m, nøytral
Best.nr: 012134 Soft1 Limfritt plaster, 6 cm x 1 m, blå
Best.nr: 012162 Soft1 Limfritt plaster, 3 cm x 5 m, blå

23

Cederroth Førstehjelpstasjon 4909

Den er velutstyrt og kjennetegnes av en unik
og moderne design.
Førstehjelpsstasjonen er delt inn i 3 seksjoner.
Øverste og nederste seksjon inneholder plaster,
bandasjer og beskyttelsesutstyr til daglig forbruk
og beredskap. Et transparent lokk og en gummilist
beskytter produktene mot støv og smuss.
Den midtre seksjonen består av et ekstra rom for
lagring av påfyllings- og supplerende
førstehjelpsprodukter. Stasjonen har tydelige
piktogrammer som viser riktig førstehjelpsinstruksjon.
Eget felt for nødnummer.

45

Cederroth Førstehjelpstasjon 4909
Produktinformasjon:
H: 56 cm, B: 29 cm, D: 13 cm
45

45

Best.nr: 027001 Cederroth førstehjelpstasjon, grønn

Mini førstehjelpsvegg 1914

Cederroths førstehjelpsvegg Mini bør være tilgjengelig der
småskader kan oppstå. Førstehjelpsveggen består av
plasterautomat med 80 stk. plasterstrips, 3 små og
1 stor blodstopper. Veggen er oversiktlig og enkel å etterfylle.
Produktinformasjon:
H: 55 cm, B: 42 cm, D: 9 cm
46

46

Best.nr: 027500 Mini førstehjelpsvegg 1914, grønn
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Cederroth Plasterautomat

Plasterautomaten er lett å montere hvor som helst og tar liten
plass. Kan ligge i skrivebordskuffen. Det er lett å holde oversikt,
samt enkelt å etterfylle plasterautomaten. Salvequick
Blue Detectable plaster er spesielt beregnet for bruk i
næringsmiddelindustrien. Plastrene er detekterbare og
oppdages av de fleste metalldetektorer. Den blå fargen gjør at
plasteret også er lett å oppdage visuelt

47
48

Best.nr: 026510 Plasterautomat, 4907
Best.nr: 026511 Plasterautomat med detektbart plaster, 49075

48

47

Salvequick sårvaskautomat

49

49

Savett sårvaskautomat inneholder servietter til vask av sår.
Servietten innholder steril koksaltløsning 0,9% NaCL
Best.nr: 026502 Salvequick sårvaskautomat, 3250
Best.nr: 026509 Refill sårvaskautomat, 3237, eske à 20 stk.
Best.nr: 026503 Refill sårvaskautomat, 3250, eske à 40 stk.
(passer kun til 3250 og 1909)

Cederroth Førstehjelpsskap med refill 2909

50
50

Cederroth Førstehjelpsskap er spesielt tilpasset for arbeidsplasser med
utsatt miljø, som f.eks. smuss, støv eller fukt. Egner seg på steder der det
er behov for å ha en mer omfattende førstehjelpsutrustning. Skapet i stål
har to dører som deler inn skapet i to seksjoner. Den ytre seksjonen er
oppbygd som en Førstehjelpstavle med lett tilgjengelige
førstehjelpsprodukter. En pleksiglassdør beskytter produktene mot støv
og fuktighet. Skapets indre seksjon består av et låsbart rom med et rikelig
lager av påfyllingsprodukter.
Produktinformasjon:
H: 56 cm, B: 42 cm, D: 19 cm
Best.nr: 027200 Cederroth førstehjelpstasjon, grønn
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Foam bandage

Cederroth Soft Foam Bandage er en tettsittende elastisk
bandasje for maksimal beveglighet. Bandasjene passer på
de fleste typer sår, uavhengig av varme, kulde - vått eller
tørt, og den blir sittende også i vann.
51
52

51

Best.nr: 181013 Soft Foam Bandage, beige/nøytral, 666100
Best.nr: 181014 Soft Foam Bandage, blå, 676100

52

Cederroth blodstopper stor, 1910
53

Blodstopper stor inneholder 1 stk. spesialkompress 14 x 23 cm og
2 elastiske bind 10 cm x 3 m.
Best.nr: 081510 Cederroth blodstopper stor, 1910

54

53

Cederroth blodstopper liten, 1911
54

Blodstopper liten inneholder 1 stk. spesialkompress 8 x 12 cm og 1 stk.
elastisk bind 6 cm x 3 m.
Best.nr: 081511 Cederroth blodstopper liten, 1911
55

Cedrroth Beskyttelsespakke
55

Beskyttelsespakken består av munn-til-munn maske, engangs
hansker og desinfiserende servietter.
Best.nr: 026512 Cederroth Beskyttelsespakke 2596

Salvequick Quick Healing
56

Salvequick Quick Healing er et spesialplaster for raskere leging av sår.
Best.nr: 182002 Salvequick Healing, 673510

SÅR OG KUTTSKADER
www.snogg.no

26

56

SÅR OG KUTT
SKADER

57

Refill plaster

Salvequick plaster er et smidig plaster i høy kvalitet. Plasteret er
allergitestet, lett å sette på og er fleksibelt i bruk. Hver eske består
av 6 refiller.

58

57

Best.nr: 182007 Plastplaster, 6036

58
59

Best.nr: 181005 Tekstilplaster, 6444
Best.nr: 182008 Tekstilplaster, fingertupp, 6454

60

Best.nr: 181009 Non-woven plaster, 6943

61

Best.nr: 181017 Detektbart plaster, 6735
Best.nr: 181018 Detektbart plaster, fingertupp, 6754

59
60

62

61

62
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63

64
64

Akla Plasterautomat

Akla plasterkassett er enkel å bruke. Beskyttelseslokket på
kassetten løftes opp og passende lengde heftplaster trekkes ut, og
beskyttelseslokket lukkes. Kniven i lokket vil da kutte plasteret og
lokket presser en sårkompress til plasteret slik at det er klart til brukt på
nytt. Plasteret er produsert av hudvennlig nonwoven med
heftmasse av polyakrylat for å minske risikoen for hudirritasjoner.
Plasterkassetten inneholder 10 meter heftplaster og 100 stk.
sårkompresser. Den kan monteres på vegg og det er enkelt å sette inn
refill.

64

Best.nr: 182523 Akla Plasterautomat
Best.nr: 182527 Akla Plasterautomat blå, detektbart

65
66

Best.nr: 182524 Refill Akla Plasterautomat
Best.nr: 182526 Refill Akla Plasterautomat blå, detektbart

63

66

65
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67
68

Comfort Plaster

Et elastisk tekstilplaster med god klebekraft og med en sårpute som ikke
fester seg til såret.
67
68

Best.nr: 181031 Comfort Ready, 24 stk. strips i 3 str.
Best.nr: 181032 Comfort Pluss, 10 stk. 6 x 10 cm

Nonwoven bandasjetape

Nonwoven bandasjetape, 10 meter i dispenser.

70
69

Best.nr: 182525 Nonwoven bandasjetape, 1,25 cm

Sutur strips

Strips til å lukke igjen sår med o.l. Selges i pakker à 50 stk. 3 pkn.
70

Best.nr: 182018 Sutur strips

29
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71

72

Scankvikk bandasje

Steril kompress med høy absoberingsevne. Spesialbehandlet overflate
på kompressen, fester seg ikke til såret. Brukes til
mindre operasjonssår, skrubbsår og gnagsår.
71
72

Best.nr: 082583 Scankvikk 7,5 x 5 cm , 5 pkn.
Best.nr: 082580 Scankvikk 9 x 15 cm, 5 pkn.

Scansoft kompress

Scansoft steril kompress er myk og behagelig og har meget god
absoberingsevne. Kompressen er belagt på begge sider med en film
som hindrer at kompressen fester seg i såret, og det spiller derfor ingen
rolle hvilken side som legges mot såret.
73
74

Best.nr: 082527 Scansoft 5 x 7,5 cm , 5 pkn.
Best.nr: 082529 Scansoft 10 x 7,5 cm, 5 pkn.
74
73
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75

76

77

Universal plaster, plast

78

75
73

Til små sår, kutt og stikk. Klippes til ønsket størrelse.
Perforert elastisk PE. Vannavstøtende
Best.nr: 181512 Universal plaster, plast, 10 stk. 6 cm x 10 cm
Best.nr: 182012 Universal plaster, plast, strips 18 stk.

74
75

Til små sår,kutt og stikk. Klippes til ønsket størrelse.
Elastisk slitesterkt tekstilplaster.
Best.nr: 181015 Robust kvikkplaster 6 cm x 5 m
Best.nr: 181012 Robust kvikkplaster 10 stk., 6 cm x 10 cm

Robust Kvikkplaster

Skrubbsårplaster
76
76
77

Skrubbsårplaster, et ekstra bredt plaster med bred sårpute, beregnet på
sår med stor overflate. Sårputen har meget høy absorberingsevne og er
av nonwoven tekstil.
Best.nr: 182540 Skrubbsårplaster, 5 stk. 8 cm x 10 cm

Vanntett plaster
77

Vanntett plaster, plast.
Best.nr: 082585 Vanntett plaster, 15 stk. i 3 ulike størrelser.
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78

Barneplaster

Til små står, kutt og stikk. Egnet størrelse for barn. Sentral plassert
pute. Pustende, vanntett og bakteriettett plaster.
78

Best.nr: 181010 Barneplaster, 12 stk. vann- og bakterietette plaster
med barnemotiv.

Prinsesseplaster

Plasterstrips i plast med prinsessedesign.
Esken består av 5 stk. 6 x 10 cm plasterremser.

79

Best.nr: 181508 Prinsesse plaster, 5 stk. 6 cm x 10 cm
79
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Hva kan du gjøre for å
forebygge gnagsår?
•
•
•

Unngå grove ullsokker nærmest huden, bruk en fin
tynn strømpe under.
Bruk anti-gnagsårstift eller silketape på huden der
sko eller lignende kan gnisse.
Ved lengre turer/frykt for gnagsår kan det være lurt
å legge på gnagsårplaster fra starten av som
forebyggende.

Behandling av gnagsår
•
•
•

Hvis huden er blitt rød uten at det er noen blemme, kan man
legge på gnagsårplaster for å hindre at det oppstår sår.
Er det blitt blemme, kan det lett bli infeksjon i såret hvis denne
punkteres. Legg på gnagsårplaster og vent med å ta hull på
blemmen til det er dannet ny hud under.
Dersom det går hull på blemmene, rens med sårservietter eller
klorhexidin oppløsning og ta på gnagsårplaster.

Når bør du kontakte lege?
•
•
•
•
•

Diabetikere bør kontakte lege før bruk.
Skal ikke brukes på infiserte sår.
Klipp ikke i plasteret
Oppbevares tørt
Hvis såret ikke gror eller det er tegn på
infeksjon i såret. Symptomer på infeksjon i såret
er at det væsker, blir rødt, varmt og hovner opp.

33

DEN UNIKE BANDASJEN
INGEN SAKS INGEN BANDASJEKLIPS
INGEN SIKKERHETSNÅLER INGEN TAPE

• Førstehjelp
• Beredskap
• Prehospitale tjenester
• Sykehus:
• Akuttmottak
• Ortopedisk avdeling
• Pediatrisk avdeling
• Brannskadeavdeling
• Plastikkirurgisk avdeling

SELF ADHESIVE • QUICK AND EASY TO USE • HIGHLY ABSORBENT • SOFT AND ELASTIC • DOES NOT STICK TO SKIN, HAIR
HEFTER TIL SEG SELV • LETT OG ENKEL Å BRUKE • HØY ABSORBERENDE • MYK OG ELAST ISK • HEFTER IKKE TIL HUD , HÅR
NOR WOUNDS • STAYS IN PLACE EVEN WHEN WET • CAN BE USED WITH CREAM AND OINTMENTS • EASY TO REMOVE •
ELLER SÅR • FALLER IKKE AV I VANN • KAN BRUKES MED SALVER OG KREMER • ENKEL Å FJERNE • IDEEL FOR SKADER
IDEAL FOR WOUNDS TO HEAD, ARMS, LEGS, HANDS AND FEET
PÅ HODET, ARM, BEN , HENDER OG FØTTER

FAKTA OG FORDELER UNI
Limfri bandasje

Hefter ikke til hud, hår eller sår.
Etterlater ingen limrester.

Hefter kun til seg selv

Kan brukes sammen med salver og kremer, og kan settes på
fuktig hud.

Myk og elastisk

Fleksibel bandasje som former seg etter leddenes bevegelse
og er behagelig å ha på.

Porøs

Lar huden puste slik at sårhelingen går raskere. Lett å rive.
Brukeren kan selv tilpasse størrelsen av bandasjen etter
behov.

Absorberende

Absorberer blod.

Lett å forme

Man kan lage en tykkere sårpute ved å legge flere lag, for
deretter å “ stramme “ bandasjen. Stopper blødninger og
lukker såret. Mindre sjanser for infeksjoner. Kan brukes på
mange kroppsdeler.

Tåler vann

Bandasjen faller ikke av selv om den blir våt. Beskytter såret.

FORBINDING

80

Uni bandasje

Uni bandasjen er en kraftig og absoberende bandasje som
kun hefter til seg selv og ikke til hud, hår og sår.
Leveres i en rekke forskjellige dimensjoner fra
lommepakninger til storforbrukerpakker
80

81

Best.nr: 012097 Uni bandasje, 8 x 50 cm

81 Best.nr: 012052 Uni Hodebandasje, 18 x 60 cm
82 Best.nr: 012232 Uni bandasje, 8 x 100 cm

82
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84

83

Uni bandasje

De mest avanserte bandasjene — uansett kroppsdel — legges på
sekunder. Tverrelastisk og selvheftende som SOFT1, men tykkere og
mye kraftigere.
83
84

Best.nr: 012058 Uni bandage, 9 x 500 cm
Best.nr: 012017 Uni bandage, 25 x 500 cm

37
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ElastoQuick Sport

Elastisk selvheftende bandasje uten lim. Brukes til lett
støttebandasje og til fixering av kompresser og andre bandasjer.
ElastoQuick Sport former seg lett etter kroppen og hefter i seg
selv og kan enkelt rives i ønsket lengde. Hefter ikke til hud og hår.
85
86

Best.nr: 046000 Elasto Quick Sport, 7,5cm x 4,5m (str), hvit
Best.nr: 046002 Elasto Quick Sport, 3 cm x 4,5 m (str), hvit

85
86

Idealbind, hvit

87

Elastisk støtte- og avlastningsbind med bandasjehaker.
Lengden er målt i strukket tilstand.
87
88
89

Best.nr: 041016 Idealbind,10 cm x 5 m (str), hvit
Best.nr: 041015 Idealbind, 8 cm x 5 m (str), hvit
Best.nr: 041014 Idealbind, 6 cm x 5 m (str), hvit

88

Polsterplast

En tverrelastisk, selvklebende spesialbandasje med hudvennlig
klebestoff for polstring av liggesår. Den er også ypperlig til fiksering.
Da festes først Soft1 eller Uni på Polsterplast, som deretter plasseres
over sårstedet. Må aldri legges direkte på et sår. Brukes aldri ved
brannskader!
90

89

Best.nr: 013041 Polsterplast 9 x 200 cm
90
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96 97

93

95

98
91

Enkeltmannspakker

Enkeltmannspakker leveres i flere størrelser. Overflaten på
kompressen er belagt med en film som forebygger at den fester til
såret.
91
92
93

Best.nr: 081550 Enkeltmannspakke, steril, 12 cm
Best.nr: 081560 Enkeltmannspakke, steril, 17 cm
Best.nr: 081512 Enkeltmannspakke, steril, 20 cm

Trykkbandasje

Enkeltmannspakker leveres også med trykkelement for bruk som
trykkbandasje.
98

96
97
98

Best.nr: 081509 Trykkbandasje, steril, 17 cm
Best.nr: 081501 Trykkbandasje, steril, 12 cm
Best.nr: 053001 Trykkelement m/etikett
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100

99

100

Kompresser
99
99
100
101

Kompresser leveres i flere varianter som sterile absoberende
kompresser.
Best.nr: 082544 Kompress, steril 5 x 5 cm
Best.nr: 082543 Kompress, steril 10 x 10 cm, 2 stk.
Best.nr: 082575 Kompress, steril 10 x 20 cm
Best.nr: 082576 Kompress, steril 15 x 20 cm

102

103

Gastupfer
102

Sterile gastupfer pk à 5 stk.
Best.nr: 082531 Gastupfer, pk à 5 stk.

Øyekompress
103

Kompress til bruk på øye.
Best.nr: 082507 Øyekompress

Elastisk Gasbind

Mykt og behagelig gasbind til bruk for fikseringa av bandasjer
og lignende. Lengden er målt i strukket tilstand.
104 Best.nr: 043505 Elastisk gasbind, 8 cm x 4 m (str)
105 Best.nr: 043506 Elastisk gasbind, 6 cm x 4 m (str)
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Trekanttørkle
106
107

Snøgg Trekanttørkle kan brukes som fatle m.m.
Best.nr: 064501 Trekanttørkle, lerret
Best.nr: 064500 Trekanttørkle, nonwoven

108

107

109

110

106

Tubegas
108
109

Tubegas til finger 20 meter rull. Applikator i metall til tubegas.
Best.nr: 043002 Tubegas finger 20 m rull
Best.nr: 043010 Applikator til tubegas

Hansker

Vinyl hansker i ulike pakninger.
Best.nr: 192015 Engangshansker, Vinyl. large 100 pkn.
Best.nr: 192014 Engangshansker, Vinyl. large 6 pkn.
2 pkn.
111 Best.nr: 192013 Engangshansker, Vinyl. large

110
111

Nettbandasje

Nettbandasje for armer, ben og hode.
114112
Best.nr: 043001 Nettbandasje nr. 3 arm 25 m (str)
113 Best.nr: 043017 Nettbandasje nr. 3 arm à 3 stk. 60 cm
114 Best.nr: 043005 Nettbandasje nr. 5 ben 25 m (str)
115 Best.nr: 043016 Nettbandasje nr. 5 ben à 3 stk. 60 cm

112 115

Sårservietter
116
116

Snøgg sårservietter for rensing /desinfisering av sår og
overflater grundig.
Best.nr: 026501 Sårservietter, 10 stk.
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117

120

118

S-CUT Frigjøringsverktøy

S-CUT er spesielt utviklet for krevende redningsaksjoner hvor
tiden er en avgjørende faktor. Den kan brukes der det finnes
behov for å få av pasienten klærne raskt, skjære løs remmer,
sikkerhetsbelte eller lignende. S-CUT erstatter saks, alle
typer kniver og lignende verktøy som kan utgjøre en fare både
for brukeren og for pasienten. S-CUT er et håndholdt verktøy
og har engripevennlig og bruksvennlig utforming. S-CUT kutter
alle typer materialer som vanlig tøy, skinn, sikkerhetsbelter,
glidelåser, Gore-tex materiale,kevlarmaterialer osv. S-CUT
er testet i ulike miljøer for å klare alle tøffe anvendelser.

118

Best.nr: 121204 S-Cut
Best.nr: 121205 S-Cut Mini

119

Best.nr: 121206 Veske til S-Cut

117

120

Best.nr: 121200 S-Cut samlepakke, består av 4 knivblade og 4 deksler
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122

123
124

121

Samlepakke
121

Pakning som består av 1 stk. kraft bandasjesaks, pinsett og
sikkerhetsnåler.
Best.nr: 027032 Samlepakke, sikkerhetsnåler, saks og pinsett

Bandasjesaks

126

122
123

127

124
125
128

129

Sakser i mange ulike størrelser og kvaliteter.
Best.nr: 124601 Saks Aeskulap, rustfri
Best.nr: 124615 Saks, spss/butt, 14 cm, rustfri
Best.nr: 124606 Saks Lister, 14 cm, rustfri
Best.nr: 124617 Kraft bandasjesaks, 15 cm

Pinsetter
126
127
128
129

Pinsettene leveres i ulike størrelser.
Best.nr: 125006 Anatomisk pinsett, rustfri, 13 cm
Best.nr: 125005 Splintpinsett
Best.nr: 125003 Hakepinsett
Best.nr: 125001 Pinsett, 8 cm
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130

Hypotermitermometer
130

131

Hypotermitermometer måler kroppstemperatur mellom
26 og 42 ºC.
Best.nr: 125402 Hypotermitermometer

132

Pussbekken
131
132

Pussbekken blir levert i papp og i stål.
Best.nr: 190509 Pussbekken, papp, 24 cm
Best.nr: 190501 Pussbekken, rustfri, 17 cm

Fingersmokk
133

Fingersmokk i skinn
Best.nr: 121605 Fingersmokk, skinn

134
133

Pennelykt og øyemagnet

En enkel lykt med klips for plassering i brystlomme.
Magnet til å kunne fjerne fremmedlegeme fra øyet.
134
135

135

Best.nr: 121411 Pennelykt
Best.nr: 123501 Øyemagnet
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Gallant
Barberhøvel

Effektiv og tidsbesparende
•
•
•
•
•
•
•
•

Engangshøvel
Mønstret håndtak for godt grep
Sikrer rask tilgang til bar hud
Like effektiv med eller uten barberskum
Følger kroppens konturer
God oversikt over området som barberes
Resirkulerbar
Plassbesparende

Best.nr. 191002 Gallant Barberhøvel
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Snøgg
øyeskylle
Øyeblikkelig hjelp når du
trenger det
Øyene er svært utsatt for skader, det kan
være metallsplinter, skitt, syrer, baser og
andre kjemikalier.
Du kan forindre varige skader dersom du
får iverksatt skylling så fort som mulig.
God plassering av øyeskyllestasjoner er
derfor viktig - gjør øyeskylleproduktet lett
tilgjengelig.

ØYESKADER
Snøgg øyeskylle • Snøgg pH Neutral • Barikos
øyeskylle • Sterisol øyeskylle • Cederroth øyeskylle

ØYE
SKYLLE

1

Snøgg Øyeskylle

Snøggs øyeskyllevæske inneholder 0,9 % natriumkloridløsning og
er steril og enkel å bruke. Øyeskylleflasken har en spesielt utviklet
kopp som passer til øyets form og gir en skånsom og jevn skylling.

2

Produktinformasjon:
H: 21,7 cm, B: 8 cm, D: 8 cm
1
2

Best.nr: 215000 Øyeskyllestasjon
Best.nr: 215010 Øyeskylleflaske à 500 ml.

Øyeskylle 30 ml

Ampuller med øyeskyllevann 0,9% natriumkloridløsning 30 ml.
3

Best.nr: 114001 Øyeskylle 30 ml.

ØYESKADER
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Øyeskylle
Øynene er svært sårbare og ofte utsatt for små uhell. Du
kan forhindre skader dersom du får iverksatt skylling så
fort som mulig. Riktig plassering av Snøgg øyeskyllevæske
kan være avgjørende for skadens omfang. Alle Snøggs
øyeskyllesystemer tar liten plass og er enkle å montere.
Ved å fastmontere kabinett eller øyeskyllestasjon, vet alle
hvor øyeskylle finnes til enhver tid.

4
4

Snøgg Øyeskyllekabinett

Øyeskylleflasker skal finnes der hvor det er fare for irriterende
smuss, eller væsker som kan forårsake skader på øyet. Snøggs
øyeskyllevæske inneholder 0,9 % natriumkloridløsning er steril og
enkel å bruke. Øyeskylleflasken har en spesielt utviklet kopp som
passer til øyets form og gir en skånsom og jevn skylling.
Produktinformasjon:
H: 26 cm, B: 17 cm, D: 9 cm
Farge: Oransje
4

Best.nr: 215015 Snøgg øyeskyllekabinett inneholder 2 stk.
flasker à 500 ml.

4
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pH Neutral effektiv førstehjelp ved
ulykker med syrer og baser. Kjemikalier kan
komme i øyet som fast, flytende eller
gassaktig stoff. Et overoppladet
bilbatteri som eksploderer kan medføre
alvorlige syreskader på øyet. Enda verre kan
det gå med noen få dråper sterk base/lut,
som på kort tid kan føre til en varig skade på
hornhinnen.
- Inneholder 4,9% fosfatbuffer
- Virker på alle kjente kjemikalier
- Har en nøytraliserende effekt i motsetning
til sterilt vann som kun fortynner.

5

pH Neutral øyeskylle

pH Neutral stopper effektivt etseskader i øynene og kan med
like stor effekt brukes overalt ellers på kroppen.
5

Best.nr: 215013 Øyeskylleflaske, pH Neutral, 200 ml.

pH Neutral nøddusj stasjon

Nøddusj-stasjonen kommer komplett med 1 liter pH Neutral, samt
oppheng og brukerveiledning.
6
7

7

6

Best.nr: 215017 pH Neutral Nøddusj stasjon 1 ltr refill
Best.nr: 215016 pH Neutral Nøddusj stasjon

Veske
8

Veske for pH Neutral 200 ml
Best.nr: 022300 Veske for pH Neutral 200 ml

8
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9

9

Snøgg Øyeskyllekabinett med pH Neutral

Dette er den perfekte kombinasjon ved ulykker med syrer og baser/lut.
pH Neutral brukes først for effektivt å stoppe skaden som påføres øyet,
og Snøgg øyeskylleflaske brukes under transport til lege. pH Neutral
øyeskyllekabinett er støvtett og komplett med veggoppheng.
Kabinettet kan enkelt gjøres om til en mobil enhet.
Produktinformasjon:
Høyde: 260 mm, Bredde: 170 mm, Dybde: 90 mm
Farge: Oransje
9

Best.nr: 215014 Snøgg Øyeskylle kabinett inkl. pH Neutral
200 ml og 1 fl. 500 ml

9
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14

13

15

12

10 11

17

Barikos Øyeskylle

Barikos øyeskylleflaske er
utstyrt med en patentert
ventil som gjør at flaskene kan
brukes i alle,stillinger, også
opp ned. Det er viktig at man
umiddelbart etter at skade er
inntruffet iverksetter
skylling.
Flaskene kan etterfylles.
Leveres uten øyeskyllevann.

Sterisol Øyeskylle
10
11

16
12
13
14

Sterisol øyeskylle veggstativ for 2 flasker. Leveres enkeltvis.
Best.nr: 212521 Sterisol Øyeskylle 1 ltr
Best.nr: 025565 Sterisol Stativ for 2 fl.1 ltr.

Cederroth Øyeskylle

Den integrerte støvbeskytteren holder øyekoppen ren og fin.
Støvbeskytteren fungerer samtidig som en åpningsanordning.
Flasken åpnes automatisk når den vris ut av veggholderen og
må derfor brukes med en gang.
Best.nr: 215021 Cederroth Øyeskylle 7251, 235 ml
Best.nr: 215022 Cederroth Øyeskylle 7252, 2 fl. à 500 ml
Best.nr: 215025 Cederroth oppheng til øyeskylle 7200

Øye og sårvaskspray
16
17

Best.nr: 212507 Barikos 620 ml, tom
Best.nr: 025547 Kabinet for 1 fl 620 ml
Best.nr: 025537 Kabinet for 2 fl 620 ml

15

En spra for å skylle og rense øyne og sår for støv og skitt.
Sprayen kan brukes flere ganger og er steril til siste dråpe.
Passer i førstehjelpsstasjonen.
Best.nr: 215024 Cederroth Øye og sårvaskspray 150 ml

ØYESKADER
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BRANNSKADER
Hydrogel • Burnshield Brannbandasjer

Hva gjør du ved brannskader?
BRANN
BANDASJER

3

2

1

Ved mindre brannskader, tilpass
Burnshield brannbandasjer til
brannsårets størrelse og plasser
dem direkte i såret. Fest dem løst
med en Snøgg forbinding.
Kjøl kun brannskaden!

Sikre pasienten for ytterligere
skader, slukk eventuell brann i
klær og hår. Ikke fjern fastbrente
klær fra brannsåret og start
nedkjøling med vann eller
Burnshield brannbandasjer
umiddelbart.
Kjøl i kaldt vann i 3 minutter og
deretter lunkent vann i

Vær forberedt på at det kan
oppstå brannskader.
Ha utstyret og kunnskapen i
orden, og forbered deg
mentalt på å handle hurtig
hvis noen skulle bli
brannskadd.

30 minutter.

5

4
Ved brannskader i ansiktet og
hodet benytt brannbandasje og
hydrogel. Pass på å lage hull i
bandasjen slik at pasienten får
puste. Hell hydrogel direkte i
brannsåret ved skader på øre
og nese.

6
Ved større brannskader på
overkroppen og beina - benytt
Burnshield brannteppe. Pass på
at pasienten har frie luftveier
og puster. Vær på vakt mot
generell nedkjøling og
sirkulasjonssvikt.

Ring 113 ved alvorlige brannskader
eller kontakt lege . Si hvem du er
og hvor du er. Beskriv hva som
har skjedd. Bruk Burnshield
brannbandasje og hydrogel
under transport.

BRANNSKADER

Burnshield
Burnshield produktserie består av ulike, våte
brannbandasjer og gele brukt i forbindelse med små
eller store brannskader.
Geleen er vannbasert og består av 96% vann som
kjøler, fukter og beskytter brannskaden. Geleen har
også ha en lindrende effekt.
Burnshield produktene er sterile og kan brukes
direkte på åpne sår osv. De er mye brukt av blant
annet profesjonelle som håndterer pasienter med
ulike brannskader. Geleens konsistens gjør den er lett
å påføre brannskaden, og geleen blir værende på den
brannskadde delene av kroppen pga sin konsistens.
Den er lett å skylle av i vann, og irriterer ikke huden.
Burnshield leveres som sterile kompresser og sterile
branntepper i ulike størrelser, samt poser og flasker
som inneholder kun Hydrogel.

1

Hydrogel

Hydrogel brannskadegele fukter, lindrer og kjøler brannskader. Påfør
rikelig. Hydrogel kan også anvendes ved solforbrenning og svie etter
brannmaneter. Hydrogel leveres i praktiske
størrelser tilpasset ulike behov.

2

Best.nr: 871014 Hydrogel 125 ml. flaske med pumpe
Best.nr: 871002 Hydrogel 1 ltr
3 Best.nr: 871001 Hydrogel burnblott 3,5 ml

1

2

3
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5

4

Brannbandasjer
4
5
6
7

Best. nr : 870011 Burnshield, 60 x 40 cm
Best. nr : 870010 Burnshield, 20 x 45 cm ansiktsbandasje
Best. nr : 870014 Burnshield, 20 x 20 cm
Best. nr : 870013 Burnshield, 10 x 10 cm

5
6

Aluderm Kompress
Steril aluminisert kompress. Brukes blant annet i
etterbehandling av brannskade.
8

9
10
11

5
7

Best.nr: 081019 Aluderm, steril, 35 x 45 cm
Best.nr: 081014 Aluderm, steril, 60 x 80 cm
Best.nr: 081005 Aluderm, steril, 73 x 220 cm
Best.nr: 081044 Aluderm, steril, 140 x 220 cm

BRANNSKADER
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5

5

8

11

BRANNSKADER

Branntepper

Burnshield Brannbandasjer fukter, lindrer, kjøler
og beskytter brannskaden. Pakningene er sterile
for å redusere faren for infeksjoner, og geleen
i brannbandasjen skylles uproblematisk ut av
såret med vann. Vi har et godt utvalgt med
bandasjer i fornuftige størrelser tilpasset dine
sikkerhetsbehov.
Best.nr: 870100 Burnshield, 120 x 160 cm
13 Best.nr: 870101 Burnshield, 245 x 160 cm
14 Best.nr: 871110 Bomull, 100 x 100 cm
15 Best.nr: 871115 Bomull, 100 x 200 cm
12

12 15

Multi Pack

Plastmappe med brannbandasjer til å kunne henge på veggen.
Ideell for butikker, skoler, bedrifter, restauranter, båter, gatekjøkken
og lignende. Inneholder 2 stk. 10 x 10 cm og 2 stk. 20 x 20 cm og
2 stk. 60 x 40 cm Burnshield brannbandasjer.
16
16

Best.nr: 872060 Multi Pack

Mini Burns Kit

En eske består av 1 stk. steril brannbandasje 10 x 10 cm, 2 stk.
hydrogel 3,5 ml og 1 stk. Soft1 skumforbinding 6 cm x 0,5 m.
17

Best.nr: 872040 Mini Burns Kit

Brannskadepakke
5
17

Liten og praktisk å ha med i vesken eller på tur. Inneholder
Hydrogel Burnblott og plasterstrips.

18
18

Best.nr: 871017 Brannskadepakke
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19

Snøgg Brannskadekoffert

Brannskadekoffert for behandling av brannskader.
Produktinformasjon:
H: 29 cm, B: 39,5 cm, D: 9 cm

20

19 Best.nr: 872035 Snøgg Brannskadekoffert, oransje

Snøgg Brannskadeskrin

Brannskadeskrin for behandling av mindre brannskader.
Produktinformasjon
H: 29 cm, B: 39,5 cm, D: 9 cm
20 Best.nr: 872030 Snøgg Brannskadeskrin, oransje

Burnshield Easy Care Burn Kit

Enkelt plastskrin for akuttberedskap ved brannskader.
Skrinet er beregnet til hus, hytte, bil, barnehager, båter,
camping og lignende.
Produktinformasjon:
H: 14 cm, B: 22 cm, D: 7 cm
21 Best.nr: 872055 Easy Care Burn Kit, blå

21
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FALL, BRUDD OG
KLEMSKADER
Båremateriell • Pasientdekke • Spjelkeutstyr •
Vakuum pumper • Vakuum madrasser • Vakuum
spjelk

BÅRE MATERIELL

1

7

Industrinettingbåre

Inngår som beredskapsbåre i de fleste norske industribedrifter
og i sivilforsvaret. Båren er i forarbeidet, elokserte stål med
nettingflettverk levert med 2 belter. Komplett båre består av:
Båretrekk med 3 lommer, førstehjelpsenhet, 2stk ulltepper,
veggbeslag og oppbevaringspose.

3

4

Produktinformasjon:
H : 182 cm, B: 55 cm, D: 17 cm
Vekt: 7,5 kg
Vekt komplett: 13,5 kg
Lastekapasitet: 150 kg
1
2
3
4
5
6
7

Best.nr: 023524
Best.nr: 023515
Best.nr: 025512
Best.nr: 024023
Best.nr: 024011
Best.nr: 025524
Best nr: 024531

Industrinettingbåre, komplett
Industrinettingbåre m/trekk
Veggbeslag til industrinettingbåre
Oppbevaringspose
Båretrekk med 3 lommer
Bårebelter sett à 2 stk. industrinettingbåre
Førstehjelpsenhet til industrinettingbåre

FALL, BRUDD OG KLEMSKADER
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Frank Redningsbåre

Myk og smidig redningsbåre for vertikale og
horisontale løft som gjør det mulig å frakte
eller evakuere pasienter ut og opp av steder hvor
man normalt ikke vil få plass til en tradisjonell
båre. F.eks. opp eller ned leidere, rundt smale
hjørner eller opp av en tank. Båren har sydd
inn trespiler for avstiving i rygg, 8 stk håndtak
rundt kanten og løftering for vertikale løft. Båren
kan også stives ytterligere av med bårestenger
(medfølger ikke). Thermopose med glidelås og
en tynn madrass minimerer varmetap og belter
holder pasienten sikret i båren. Båren leveres
med testsertifikat fra Det Norske Veritas.
Løftestropp for horisontale løft medfølger ikke.
Produktinformasjon:
Farge: Rød
Mål sammenlagt i bag: H:210 cm B: 30 cm
Mål utslått: H:198 cm B: 56 cm
Vekt: 9 kg
Lastekapasitet: 150 kg
8
9
10

Best.nr: 023533 Frank redningsbåre
Best.nr: 023513 Bårestenger til Frank
redningsbåre, sett à 2 stk
Best.nr: 025602 Løftestropp til Frank
redningsbåre

Maritim Redningsbåre

8

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.

10

9

Produktinformasjon:
Farge: Rød
H:215 cm, B:65 cm, D:19 cm
Vekt: 13,5 kg
Lastekapasitet: 280 kg

11
11
12

Best.nr: 023571 Maritime Spencer redningsbåre
Best.nr: 025599 Løftestropp til Maritime Spencer redningsbåre

12
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EVA

Den unike transport og bårestolen
EVA tilbyr 30 forskjellige løsninger, 4 patenterte oppfinnelser

og en unik revolusjon.

EVA er et resultat av mange års studier og utprøvinger og

garanterer en enklere arbeidsdag for brukeren. Stolen gir bedre
komfort og løser flere av dagens mange utfordringer både for
bruker og pasient.

EVA er en transport – og bårestol som er designet for ulike

redningsaksjoner, transport og evakuering av pasienter. Den
presenterer et betydelig antall av helt nye funksjoner.
Letthet, dynamikk og motstand er de viktigste kvalitetene.

Alle innstillinger på EVA er godt merket med rød farge, noe
som er til god hjelp for brukeren av stolen.
Tilleggsutstyr:
Benstøtteforlenger, holder for O2 beholder, IV-holder og
transport/-oppbevaringstrekk.
Vekt 16,7 kg.
Best. nr: 023558

A
Bærehåndtakene bak på
ryggen av stolen er vinklet til
siden og nedover for en riktig
og god ergonomisk stilling for
bruker når pasienten evt. skal
løftes.

D
EVA tilbyr pasienten en
behagelig og trygg
sittestilling, takket være
armlener med
anatomiske håndtak og
sete i Spentexstoff
med sklisikker
polstring.

A

D
C

C
Trappebelte gjør at stolen glir
enkelt nedover trappene og
patenterte beltestrammene
tillater nedstigning med høy
sikkerhet.

B
B
Uttrekkbare bærehåndtak
foran på stolen. Brukeren
får dermed riktig avstand
fra pasienten ved
eventuelle løft.

I

I
EVA kan leveres
med godkjent
festebrakett som er
testet for 20G.

G H

F
E - F

E

EVA har et revolusjonerende selvlukkingssystem
som er tidsbesparende for bruker når stolen
skal pakkes sammen. Stolen har håndbrems
som blokkerer begge bakhjulene samtidig. Den
har bl.a nakkestøtte, fotstøtte og
selvopprullende festebelter

G- H
Stolen kan bæres
over skuldrene samt i
bærehåntak i siden av
stolen.

Armè båre

Sammenleggbar båre i forarbeidet dur-aluminium med
uttrekkbare bærehåndtak. Båretrekket er i slitesterkt, vanntett materiale som kan
desinfiseres. 2 justerbare belter sikrer pasienten og integrert putetrekk sikrer
komforten. Pga bårens størrelse er den brukt mye i områder hvor det kan være
vanskelig å plassere en tradisjonell båre som f.eks i båreskap, anleggsbrakker,
kontorlokaler m.m. Båren tilfredsstiller de strenge, tyske industrivernets krav; DIN13024
Komplett armébåre består av båre, veggbeslag og oppbevaringpose.
Produktinformasjon:
Farge: Grå
Mål utslått: H:231cm, B:55 cm, D:16 cm
Mål sammenlagt: H:101 cm, B:19 cm, D:14 cm
Vekt: 8 kg
Lastekapasitet: 150 kg
13
14
15

13

Best.nr: 023500 Armébåre, komplett
Best.nr: 023501 Armébåre, 2 x sammenleggbar
Best.nr: 025512 Veggbeslag til Armébåre
Best.nr: 024019 Oppbevaringspose til Armébåre

15
17

Backboard B-bak

Backboard B-bak er støpt i et slitesterkt plastmateriale som gjør
den motstandsdyktig for smuss og blodsøl. Båren er solid, vanntett
og veldig 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.
Produktinformasjon:
Farge: Gul
H:184 cm, B:40,5 cm, D:4,5 cm
Vekt: 6 kg, Lastekapasitet: 180 kg,
Røntgenkompatibel
17
18

Best.nr: 023060 Snøgg Backboard, B-Back
Best.nr: 025578 Edderkoppbelte
Best.nr: 025574 Belte Karabinkrok, 4 pk.
Best.nr: 750005 Hodestøtte engangs
Best.nr: 750007 Hodestøtte spencer

18
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FALL, BRUDD OG
KLEM SKADER

Hartwell CombiCarrier II

En kombinert ryggbåre og backboard som er lett og enkel
å bruke til alle typer redningsaksjoner. Båren kan deles på
langs og har et solid og enkelt låsesystem. Båren leveres
med 4stk festebelter.
Produktinformasjon:
Farge: Grønn
Mål: H: 187cm B:42cm D:5,6cm
Vekt: 7,5 kg, Lastekapasitet: 205kg,
Røntgenkompatibel
19

Best.nr: 023547 Hartwell CombiCarrier II

20

Best.nr: 750007 Hodestøtte for Hartwell CombiCarrier II

20
19

Spencer SX Ryggbåre

21

21

Ryggbåre i aluminium som kan deles på langs. Brukes til transport
av pasienter med rygg/nakke og bruddskader. Justerbart låsesystem
for bårens lengderetning gjør det enkelt å tilpasse etter pasientens
lengde. Båren leveres med 3 stk festebelter.
Produktinformasjon:
Farge: Grå
Min.mål: H:166,5 cm, B:43,5 cm, D:6,5 cm
Max.mål: H:216,8 cm, B:43,5 cm, D:6,5 cm
Vekt: 9,5 kg, Lastekapasitet: 170 kg
Best.nr: 023507 Spencer SX Ryggbåre

Bårestol

22

22

Sammenleggbar bårestol for evakuering av pasient. Stolen har god
sittekomfort og er smal nok til å kunne trilles igjennom døråpninger.
Leveres med 3 belter.
Produktinformasjon:
Farge: Oransje
Min.mål: H: 77 cm, B:41 cm, D:22 cm
Max.mål: H: 93 cm, B:41 cm, D:88 cm
Best.nr: 023535 Bårestol med belte
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25 26
23 24

Båreskap, stål

Båreskap, glassfiber

Båreskapet samler det mest nødvendige
førstehjelpsutstyret på en plass. Innholdet i dette skapet
består av sammenleggbar sykebåre, 2 stk. ulltepper, samt
et førstehjelpsskrin med utstyr for små
og store skader. Skapet er forarbeidet i brennlakkert
stål, har innlagte pakninger i dør og skråformet tak.

Glassfiberskapet er utarbeidet med tanke på å kunne tåle
fuktig støvfylt miljø. Vi kan nevne Nordsjøen, ved
tunnelarbeid, i gruver og støperier. Skapet er vann- og
støvtett, rustsikkert og har en utrolig slagfasthet. Skapet er
utstyrt med justerbare, rustfrie låseanordninger og innlagte
gummipakninger i dør. Dette skapet inneholder
sammenleggbar sykebåre, 2 stk. ulltepper, førstehjelpsskrin
med utstyr for små og store skader.

Produktinformasjon:
112 cm, B: 48 cm, D: 20 cm
Farge: Oransje
23
24

Best.nr: 023016 Båreskap, stål, komplett
Best.nr: 023015 Båreskap, stål, uten innhold

Produktinformasjon:
H: 112 cm, B: 48 cm, D: 20 cm
Farge: Oransje
25
26

Best.nr: 023018 Båreskap, glassfiber, komplett
Best.nr: 023010 Båreskap, glassfiber, uten innhold
Leveringstid må påregnes.

FALL, BRUDD OG KLEMSKADER
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Ambu Perfit Ace justerbar nakkekrage

Ambu Perfit Ace er en justerbar nakkekrage med totalt 16 innstillinger på
voksenkragen og 14 innstillinger på barnekragen. Den er enkel å feste på
pasienten og kan justeres i korrekt stilling mens kragen er på. Dette gjør at
kragen vil passe de aller fleste pasienter nesten helt perfekt.
Ambu Perfit Ace Voksen er beregnet for voksne og barn over 12 år.
Ambu Perfit Ace Barn er beregnet for barn fra 0 - til 12 år.
27
28

Best.nr: 790107 Ambu Perfit Ace, justerbar nakkekrage, Voksen
Best.nr: 790111 Ambu Perfit Ace, justerbar nakkekrage, Barn

28
27

Redningspose med glidelås og hette

29

Redningspose med sølvfolie på innsiden som reflekterer
kroppsvarmen i posen og reduserer varmetap.
29

Best.nr: 025523 Redningspose med glidelås og hette

Redningsfolie sølv

Enkel redningsfolie som reduserer pasientens varmetap.
30
30

Best.nr: 059011 Redningsfolie 160 x 210 cm, sølv

Snøgg ullteppe

Snøgg ullteppe er produsert av resirkulert tekstil og ullmiks.. Ullteppet
hører naturlig til ved all pasienttransport og ved samleplass.
31
32

31

Best.nr: 065006 Ullteppe
Best.nr: 065008 Ullteppe, vakuumpakket

32
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UTSTYR

33

Spjelk oppblåsbar, vinyl

Oppblåsbart spjelkesett bestående av hel arm,
hel ben, og håndledd levert i veske.
33

34

Best.nr: 025013 Spjelk oppblåsbar, vinyl, sett 4 deler

Samsplint

Enkel spjelk i polstret aluminium til bruk på fingre, tær,
håndledd og lignende. Festes med bandasje eller
lignende.
34

Best.nr: 025010 Samsplint
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Germa Vakuumspjelk og All In One
vakuum madrass

Alle Germa Vakuumprodukter er laget av en solid
PVCbelagt duk som er lett å rengjøre,
flammehemmende og har innvendige kanaler for
jevn fordeling av granulatene. De små granulatene
gjør at madrassene og spjelkene tar lite plass og er
enkle å tilpasse. Borrelåsene på spjelkene gjør at
bruksområdene blir flere, og sammen med
granulatene også gir økt stabilitet. Alle Germa
vakuumspjelk og madrasser er røntgenkompatible.

41

42

35

Germa All In One Vakuum madrass
40

35
36
37

39

38

Produktinformasjon:
Best.nr: 760000 Wide body. L: 205 cm, B:115 cm
Best.nr: 760005 Continental DeLuxe. L: 205 cm, B: 100 cm
Best.nr: 760010 Continental. L: 205 cm, B: 90 cm
Best.nr: 760020 Narrow. L: 205 cm, B: 80 cm

Pumpe for vakuum spjelk/madrasser

To typer pumper. Håndpumpe er en håndholdt pumpe som brukes til
spjelkeutstyr og fotpumpe til madrassene.
39
40

Best.nr: 760039 Vakuumpumpe for hånd
Best.nr: 760040 Vakuumpumpe for fot

Germa Akutt båremadrass
43

41
42
43

Produktinformasjon:
Mål: L: 185 cm, B: 50 cm Farge: Oransje
Best.nr: 760025 Germa akutt båremadrass
Best.nr: 761020 Beltesett, 4stk borrelås til vakuum- og båremadrass
Best.nr: 760030 Oppbevaringsbag for madrasser.
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Vakuum spjelksett

45

Sett som består av armspjelk, benspjelk,
håndpumpe og oppbevaringspose.

44

Produktinformasjon:
H:90 cm, B:55 cm
Vekt: 3 kg
Farge: Oransje
Best.nr: 761030 Vakuum spjelkesett

44

47

Vakuum spjelk arm

Vakuum spjelk helben

Til immobilisering av arm, underarm og
håndleddsbrudd.

45

Til immobilisering av helben,
hofte eller skulder til voksen. Kan
brukes som vakuummadrass til
små barn eller babyer.

Produktinformasjon:
H: 74 cm, B: 39 cm, D: 3 cm,
Vekt: 0,75 kg,
Farge: Oransje
Best.nr: 761000 Vakuum armspjelk

Produktinformasjon:
H: 136 cm, B: 73cm, D: 3cm
Vekt: 1,55kg
Farge: Oransje

Vakuum spjelk ben

Til immobilisering av legg og ankelskader til voksen,
og kan brukes som helben-, hofte- eller
skulderspjelk for barn.

46

47

46

Produktinformasjon:
Mål: H: 98 cm, B: 61cm, D: 3cm
Vekt: 1,15kg
Farge: Oransje
Best.nr: 761025 Vakuum benspjelk
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Best.nr: 761022 Vakuum spjelk,
helben

HLR HJERTE - LUNGE - REDNING
Hjertestarter • Oksygenutstyr • Ventilering • Masker

www.hjertestarter-hlr.no
HJERTESTARTER

Tid er avgjørende - hvert minutt teller.

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 strømstøt,
reduseres sjansen for overlevelse med inntil 10 %.

1

Zoll AED Plus Hjertestarter

Zoll AED plus Hjertestarter er enkel i
bruk. Hjertestarteren leveres med
piktogrammer på frontpanelet, tekst
og lys i displayet, samt en rolig
stemme som gir deg beskjed om hva
du skal gjøre. Den unike elektroden
måler hastighet og dybde på
hjertekompresjoner og gir deg
tilbakemeldinger underveis.
• Trykk hardere
• God kompresjon
• Fortsett HLR
• Gi 2 innblåsinger
Hjertestarteren vil forte
fortelle bruker
når batteriene skal skiftes, samt at
maskinen registrerer om elektroden
er montert i maskinen og indikerer
feil hvis elektroden ikke står i. Zoll
AED Plus er robust og beskyttet mot
gjennomtrenging av støv. Den tåler
vannsprut og er merket med IP-55.
Om ønskelig kan hjertestarteren
leveres med EKG i displayet – uten
tillegg i pris. Maskinen leveres med
7 års fabrikk garanti.

1

Zoll Elektroder CPR-D PADZ

Den eneste elektroden på markedet med
kompresjonstilbakemelding. Zoll AED Plus har
bare èn elektrode, noe som gjør det enklere å
plassere den korrekt. Elektroden har en levetid
på 5 år. Elektroden leveres med hygienepakke
bestående av saks, barberhøvel,
munn-til-munn-maske, hansker og tørkepapir.
2

3

Best.nr: 222115 Zoll elektroder CPR-D PADZ

Batterier 3 v. lithium

Zoll AED hjertestarter bruker 10 stk. 3v,
lithiumbatterier. Disse kan kjøpes overalt hvor
batterier selges. Batteriene har en levetid
på ca. 5 år eller 300 sjokk.
3

Best.nr: 222133 Batterier 3 v. lithium

4

1
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Best.nr: 222114
Zoll AED Plus Hjertestarter, komplett

HLR HJERTE LUNGE REDNING

www.hjertestarter-hlr.no

Hjertestarter Supply Kit inneholder:
• 2 stk. Engangshansker - hygenisk beskyttelse
• 1 stk. Bandasjesaks 19 cm - klippe opp tøy
• 1 stk. Tørkeklut - tørke fuktig hud
• 2 stk. Gallant barberhøvel - barbering av hår på brystkasse
• 2 stk. Sårservietter - vask og rens av sår og hud
• 1 stk. Munn til munn maske med enveisventil - hygienisk
beskyttelse ved munnt il munn metode.

4

Hjertestarter Supply Kit

Hjertestarter Supply Kit inneholder alt du trenger i en
hjertestanssituasjon. Kittet oppbevares sammen med hjertestarteren
og brukes til å klargjøre pasienten for påsetting av elektrode,
og for å kunne utføre førstehjelp/HLR underveis.
5

4

Best.nr: 222147 Hjertestarter Supply Kit

Zoll Enkel Elektroder STAT PADZ

Elektrode uten kompresjonstilbakemelding.
5

Best.nr: 222112 Zoll Enkel Elektrode STAT PADZ

Zoll Elektroder barn

Elektroder beregnet for barn, 0 - 8 år
6

Best.nr: 222111 Zoll elektrode, barn

6
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Zoll AED Plus Trainer 2

Zoll AED Plus Trainer 2 er en trådløs treningsmaskin som
brukes ved trening i bruk av hjertestarter.
Treningsmaskinen ligner en Zoll AED Plus
hjertestarter, og kan ikke gi støt. Under treningen kan
instruktøren, ved bruk av fjernkontrollen, velge mellom
4 ulike forhåndsprogrammerte treningsscenarioer eller
styre treningen manuelt. Ved hjelp av èn fjernkontroll kan
instruktøren styre inntil 4 treningsmaskiner
samtidig, og kjøre ulike scenarioer for hver enkelt maskin.
Brukeren vil kunne motta tilbakemeldinger som f.eks.
“ trykk hardere “ eller “ god kompresjon “.
Fjernkontrollen har pauseknapp slik at man kan evaluere
underveis. En komplett Zoll AED Plus Trainer 2 består av:
Fjernkontroll, treningselektrode, flergangs gelpadz,
batterier og brukermanual.
7

Best.nr: 222116 Zoll AED Plus Trainer 2

7

Zoll Demoelektrode

Elektroden kobles via EKGsimulator til skarp starter. Man kan
trene med ulike hjerterytmer og EKG, noe som gir en virkelighetsnær
opplevelse av treningen.
8

8

Best.nr: 222118 Zoll Demoelektrode

Zoll Treningselektrode

Elektroder til treningsenhet. Pads har gel og kan festes direkte på
pasientens bare bryst.
9

9

Best.nr: 222117 Zoll Treningselektrode
Best.nr: 222136 Zoll Replacement gel, 2pkn

Zoll EKG Simulator

Simulatorboks som brukes med demolektrode og skarp starter.
Boksen har 6 ulike rytmer, EKG simulering samt
tilbakemeldingsmulighet på kompresjoner.
10

Best.nr: 222120 Zoll EKG simulator
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AED sekk

En praktisk sekk for transport og
oppbevaring av din hjertestarter.
Sekken har moduler innvendig for
oppbevaring av utstyr, utvendige
sidelommer samt utvendig
frontlomme for hjertestarter.
11

Best.nr: 022010 AED sekk

12
11

Zoll AED Plus Holder

13

14

12

En praktisk Holder for oppbevaring av AED Plus komplett i
veske. Holderen er i rustfritt stål.
Best.nr: 222130 Holder Zoll AED Plus

13

Brakett for å synliggjøre hjertestarteren. Starteren monteres i
braketten uten veske.
Best.nr: 222126 Veggbrakett Zoll AED Plus

Zoll AED Plus veggbrakett

Zoll AED Plus skap
16
14

Skap for montering av Zoll AED Plus. Skapet har alarm som
utløses når døren åpnes.
Best.nr: 222127 Zoll AED Plus skap

Skilt hjertestarter
15

15
16

Markeringsskilt for hjertestarter. Monteres på vegg der
hjertestarteren er stasjonert.
Best.nr: 156250 Skilt hjertestarter, 20 x 20 cm
Best.nr: 156251 Skilt hjertestarter, plog
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Zoll AED Pro - For profesjonell livredning.

Solid med alle nødvendige funksjoner.

Zoll AED Pro er konstruert for å fungere i alle typer
omgivelser, i sykehus eller i felten. Zoll AED Pro er
bærbar, og med sin solide utforming og avanserte
funksjonalitet tilbyr denne enheten alt hva
profesjonelle redningstjenester og livreddere kan
forvente seg. Zoll AED Pro er svært motstandsdyktig
mot støv og vannstråler. Den er konstruert for røff
behandling i nødhjelpssituasjoner, og er tilgjengelig
som halvautomatisk enhet med manuell overstyring.
Kan leveres med EKG kabel for overvåkning.
Produktinformasjon:
Vekt: 2,9 kg
H: 7,6 cm, B: 23,5 cm, D: 23,9 cm,
17

Best.nr: 222200 Zoll AED Pro med veske

17

Zoll AED Pro Lithiumbatteri

Ikke oppladbart lithium batteri til AED Pro. Holdbarhet 5 år.
Vekt: 393 gram
18

18

Best.nr: 222204 Zoll AED Plus Lithiumbatteri
19

Zoll AED Pro EKG kabel

3 avledningskabel til EKG overvåkning.
19

Best.nr: 222201 Zoll AED Pro EKG kabel

Zoll AED Pro Oppladbart batteri /batterilader
Ladetiden på batteriet er ca. 4 timer.
20
21

Best.nr: 222203 Oppladbart batteri Zoll AED Pro
Best.nr: 222202 Batterilader for oppladbart batteri Zoll AED Pro
20
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22

Ambu Akuttkoffert - Nordsjø

Kofferten inneholder utstyr i henhold til regelverket for
skipsmedisinen. Kofferten er også egnet til legekontorer,
bedrifter osv. Alle oksygenkofferter leveres uten oksygenflaske.

23

Produktinformasjon:
H: 39 cm, B: 56 cm, D: 17 cm
Farge: Oransje
22

Best.nr: 700030 Akuttkoffert Nordsjø, komplett

Regulator VF sk. gjenger

Regulatorer leveres med justerbar flow 1-25 ltr. pr. minutt.
Regulatoren er enkel og rask å koble til oksygenflasken uten
verktøy. Brukes til pasienter som trenger tilskudd av oksygen
ved skade/sykdom eller hjertestans..
23

Produktinformasjon:
Best.nr: 160516 Regulator VF sk. gjenger
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Ambu Spur II Ventilasjonsbag

Ambu Spur 2 engangsbagger er 100% Latexfrie og er
beregnet til bruk på en pasient. Alle materialer, inkludert
pasientventilen er transparente, noe som gjør det lett å foreta
en visuell kontroll av komponentene. Unikt ventilsystem sikrer
pålitelig funksjon. SafeGrip overflate sikrer riktig håndgrep av
baggen under alle forhold. Det finnes også tilgang for å gi
medisiner direkte gjennom pasientventilen. Ambu Spur 2 til
voksen og barn er utstyrt med en stropp som bedrer
håndgrepet. Baggen er også fargekodet, slik at en fort kan
finne riktig utgave til voksen, barn eller baby.
Produktinformasjon:
Anbefalt brukstemperatur -18 C til +50 C
24
25
26

Best.nr: 703029 Ambu Spur II ventilasjonsbag, Voksen
Best.nr: 703028 Ambu Spur II ventilasjonsbag, Barn
Best.nr: 703027 Ambu Spur II ventilasjonsbag, Baby

24 26

Ambu Oval Silicon Ventilasjonsbag

27
28
29

30
31

Flergangs ventilasjonsbag beregnet for manuell
ventilasjon av personer i alle aldersgrupper fra nyfødt til
voksen. Ambu Silicon ventilasjonsbag kan autoklaveres på
134 grader og har en stropp som bedrer håndgrepet. Bagen
har pasientventil som også passer til Ambu Mark III.
Produktinformasjon:
Maks. volum voksen: 1500 ml Maks. volum barn: 700 ml
Best.nr: 703017 Ambu Oval Silicon ventilasjonsbarg, Voksen
Best.nr: 703018 Ambu Oval Silicon ventilasjonsbag, Barn
Best.nr: 703014 Ambu Oval Silicon ventilasjonsbag, Baby

27 29

Ambu Mark IV Ventilasjonsbag

Mark IV er en videreutvikling av den anerkjente sorte
ventilasjonsbagen Mark III. Ambu Mark IV er konstruert med
dobbelpose- prinsippet, med et yttertrekk og et innertrekk.
Dobbelposeutgaven har innebyggettrykkbegrensninger som
garanterer pasientens sikkerhet til enhver tid.
Ambu Mark IV er 100% Latexfri.
Best.nr: 703015 Ambu Mark IV ventilasjonsbag, Voksen
Best.nr: 703016 Ambu Mark IV ventilasjonsbag, Barn
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31
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Ambu Twin sugepumpe

Ambu Twin sugepumpe er en enkel pumpe
som fungerer under alle temperaturer og alle
forhold. Den kan betjenes med fot eller hånd.
Twin sugepumpe er liten og derfor lett å
plassere i enheter som kofferter og vesker. Den
er rask å montere/demontere, og alle separate
deler kan autoklaveres ved 121 grader.

32

Produktinformasjon:
Mål: H: 20,6 cm , B: 9,6 cm, D 10,4 cm
Maks flow: 70 ltr./min.
Vekt: 1100 gram
Best.nr: 706000 Ambu Twin sugepumpe

32

Rescue håndpumpe

En enkel håndpumpe som passer til de fleste akuttenheter.
Pumpen er justerbar på 100 eller 60 % effekt. Pumpen har
engangsbeholder med overløpsventil.

33

33

Produktinformasjon:
H: 18,5 cm, B: 16,8 cm, D: 6,4 cm
Vekt: 230 g
Best.nr: 706005 Rescue håndpumpe

Oksygenmaske med slange, engangs

Engangs oksygenmaske er en enkel og rimelig maske.
Masken leveres med 2 meter tilførselsslange og kan leveres
med reservoir.
34

34

35

35
36
36

37

37

Best.nr: 162006 Oksygenmaske med slange, engangs, voksen
Best.nr: 162009 Oksygenmaske med slange, engangs, barn
Best.nr: 162015 Oksygenmaske med reservoir, engangs, voksen
Best.nr: 162016 Oksygenmaske med reservoir, engangs, barn

77

Ambu ResCue maske

En transparent maske med O2 ventil som sikrer god
kontakt med pasientens ansikt ved ventilering. Masken
leveres komplett med filter, strikk til å feste rundt hodet
på pasienten og oksygennippel for tilførsel av medisinsk
oksygen. Masken leveres i en plastboks.
38

Best.nr: 710002 Ambu ResCue mask

39

Best.nr: 712005 Ventil til Ambu ResCue mask

40
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43

387 39

FaceMask med nøkkelring

Munn-til-munn-maske med enveisventil og nøkkelring. FaceMask kan
bestilles med egen logo, minimumsantall 250 stk.
Produktinformasjon:
Mål: Nylonposen 7 x 5,5 cm
40
41
42
43

Best.nr: 162017 Facemask med nøkkelring, rød
Best.nr: 162018 Facemask, med nøkkelring, blå
Best.nr: 162019 Facemask, med nøkkelring, sort
Best.nr: 162026 Facemask, med nøkkelring, reflex

MTM maske med ventil

44

Munn-til-munn-maske med enveisventil som beskytter den som
utfører Hjerte - Lunge - Redning.
44

Best.nr: 162003 MTM maske med ventil
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IDRETTSSKADER
Idrettskoffert • Isposer • Støtte
• Sportstape

IDRETTS
KOFFERT

1

Sportskofferter

Sportskoffertene er rikelig utstyrt med det du trenger for å
forebygge og behandle skader du kan få i idrettssammenheng.
Inneholder utstyr for å behandle f.eks. strekk og
vridningsskader, samt sår, kutt og blødninger. Begge koffertene
leveres med veggoppheng.

1

MediSport - for idrettsanlegg og lag
Produktinformasjon:
H: 29 cm, B: 39,5 cm, D: 9 cm
Farge: Oransje
Best.nr: 021049 MediSport, komplett

2

FlexiSport - for enkeltutøvere og smålag
Produktinformasjon:
H: 20,5 cm, B: 26 cm, D: 9,5 cm
Farge: Oransje
Best.nr: 021509 Flexi Sport, komplett

2
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First Aid Race

En liten og hendig lommeversjon med utstyr for å dekke
skadene som kan oppstå på f.eks. sykkelturen. Vesken er
designet spesielt for å passe i rygglommen på sykkeltrøyen.
Inneholder plaster, forbinding, sårservietter og engangshansker
for rask og hygienisk sårbehandling, og sikkerhetsnåler for å
holde tøyet sammen.

3

Produktinformasjon:
H: 8,5 cm, B: 14,5 cm, D: 3,5 cm
Farge: Blå
Vekt: 60 gram
Best.nr: 022547 First Aid Race

3

Active First Aid Explore

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.

4

Produktinformasjon:
H: 18 cm, B: 15 cm, D: 6 cm
Farge: Rød
Best.nr: 022578 Active First Aid Explore

4
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Sportsbag

Vesken er produsert i slitesterkt materiale og har to
nettinglommer med glidelås som gjør vesken oversiktlig og
ryddig. Den er fylt opp med sportsrelatert innhold som
sportstape og ispose m.m. Vesken kan også kjøpes tom slik at
vesken kan fylles med innhold etter behov.

5
6

5

Produktinformasjon:
H: 22 cm, B: 30 cm, D: 9 cm
Farge: Rød
Best.nr: 022505 Sportsbag, komplett
Best.nr: 022504 Soft bag, uten innhold

6
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Mueller Hot Stuff

Dyptvirkende varmesalve til ømme ledd og muskler.
7

Best.nr: 860005 Hot Stuff, 453 gram

Röwo sportsgel

Sportsgel med japansk peppermynteolje lindrer muskelømhet og
trøtte bein. Lindrer kløe ved insektbitt. Påsmøres og gnis inn i huden
på det ømme sted. Virker kjølende, forfriskende og pleiende.

7

8

Best.nr: 860010 Røwo sportsgel, 100 ml

8
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Mueller Albustøtte (4521)

Enkel albustøtte som gir god varme og støtte i
albuleddet. Kan brukes ved tennisalbue og betennelse
i albueleddet.

9

Produktinformasjon:
Materiale: Neopren
Størrelse: Passer både høyre og venstre arm, one size
Farge: Sort
Best.nr : 868120 Mueller Albustøtte (4521)

9

Mueller Håndleddstøtte (300)

10

Håndleddstøtte med skinne som gir god støtte til svake og
skadede håndledd. Ideell for carpal tunnell syndrom. Lindrer
smerter og forebygger ny skade. Justerbare stropper gir god
passform og kompressjon rundt håndleddet.
Produktinformasjon:
Materiale: Neopren med skinne
Størrelse: Passer både høyre og venstre hånd, one size
Farge: Sort
Best.nr: 860769 Mueller Håndleddstøtte (300)

10

Mueller Håndleddstøtte (222)

11

Støtte med unik passform til håndleddet. Innsydde stålfjærer
hjelper til å holde håndleddet i en naturlig rett stilling. Justerbar
stropp gir god passform og komfort
Produktinformasjon:
Materiale: Neopren
Størrelse: Passer både høyre og venstre hånd, one size
Farge: Sort
Best.nr: 862220 Mueller Håndleddstøtte (222)
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Mueller Ryggstøtte (4581)

Enkel ryggstøtte i neopren med innsydde stålfjærer for
støtte, varme og avlastning av ryggen. Brukes ved
løfting, kaldt arbeide og uvante bevegelser. Bredt
elastisk belte for enkel justering og komfort.

12

Produktinformasjon:
Materiale: Neopren med innsydde stålfjær
Størrelse: One size
Farge: Sort
Best.nr: 860940 Mueller Ryggstøtte (4581)

12

Mueller Ankelstøtte (4547)
13

13

Ankelstøtte som gir varme og støtte til svake og ømme ankler. Kan
strammes opp både lateralt og medialt.
Produktinformasjon:
Materiale: Neopren
Størrelse: Passer både høyre og venstre fot, one size
Farge: Sort
Best.nr: 860910 Mueller Ankelstøtte (4547)

Mueller Knestøtte (4531)

14

14

Knestøtte som gir varme og beskyttelse av kne ved belastning, ved
fare for vridning eller om man ønsker ekstra varme rundt kneleddet.
Kan brukes ved meniskskade og lignende.
Produktinformasjon:
Materiale: Neopren
Størrelse: Passer både høyre og venstre kne, one size
Farge: Sort
Best.nr: 860749 Mueller Knestøtte (4531)
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15

Sportstape

En god sportstape skal være til støtte for de ledd og leddbånd som har
tapt noe av sin funksjon. Forebyggende taping reduserer risikoen for
leddbåndskader. Sportstapen limer godt og er enkel å tilpasse og rive
i ønsket lengde. Steg for steg tapeguide følger med sportstape Vitality
15

Produktinformasjon:
Bredde: 3,8 cm
Farge: Hvit
15
16
17

Best.nr: 183511 Vitality sportstape, Lengde 7,5 m, med zinkoksydlim
Best.nr: 183509 Sportstape 2 pk. Lengde 7,5 m, med hotmelt-lim
Best.nr: 183504 Snøgg Sportstape Lengde 10 m, med zinkoksydlim

IDRETTSSKADER
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Tapeguide
(Steg for steg)
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ElastoQuick Sport

Elastisk selvheftende bandasje uten lim. Brukes til
lett støttebandasje og til ﬁxering av kompresser og
andre bandasjer. ElastoQuick Sport former seg lett
etter kroppen og hefter i seg selv og kan enkelt rives i
ønsket lengde. Hefter ikke til hud og hår.

18

Farge: Hvit
Best.nr: 046000 ElastoQuick Sport hvit, 7,5 cm x 4,5 m (str)

19

Best.nr: 046002 ElastoQuick Sport hvit, 3 cm x 4,5 m (str)

18
18

19

Ispose

20
21

Nedkjøling lindrer og reduserer hevelse etter skade.
Aktiver isposen ved å presse den kraftig sammen.
Legg aldri kuldepakningen direkte på huden, da det kan
medføre forfrysninger.
Best.nr: 173050 Ispose, small
Best.nr: 173060 Ispose, large

20

21

Mueller gjenbruk kulde/varmepakke

Fryses ned eller varmes opp etter behov. Kald: Nedkjøler
bløtdelsskader så omfanget av skaden blir redusert. Motvirker
hevelse og bloduttredning. Virker smertedempende.
Varm: Øker blodgjennomstrømningen, løsner muskelspenninger,
virker smertedempende.
22

Best.nr: 860120 Mueller gjenbruk varme og kuldepakning

22

IDRETTSSKADER
www.snogg.no

88

TRENINGSUTSTYR
Ambu treningsdukker

TRENINGS
DUKKER

Ambu® Man W + I

Ambu® MAN mod. I er en treningsdukke for utførelse av HLR.
Treningsdukken har en anatomisk riktig utforming som gjør at
bevegelsene blir så realistiske som mulige. Det kan simuleres puls
i halsen, ventileres med maske og bag, samt at brystkassen kan
justeres på 3 nivåer. Ambu Man mod. I har et mekanisk
kontrollpanel for kontroll av riktig og feil luftmengde, trykkpunkt
og kompresjonsdybde. Unikt hygienisk system med utskiftbare
ansikter og engangs hodeposer for hver elev. Dette gjør
undervisningen effektiv, rengjøringen enkel og man hindrer
kryssinfeksjoner ved trening av munn-til-munn.
Leveres i transportbag som også kan brukes til underlag. Ambu
Man mod. I kommer med 5 stk. ansikter, 100 stk. hodeposer.
Ambu® Man W har trådløst system innebygd i dukken.
Medfølgende dataprogram gjør det enkelt å overføre data til PC.
Etter endt trening kan man evaluere utført trening på hjerte-lungeredning. Det kan kobles opp 6 trådløse dukker på samme pc.
Ambu® Man W + I Torso leveres m/kontrollinstrument,
5 stk. ansikter; 100 stk. hodeposer. Dukkene kommer i
transportbag som kan brukes som underlag i undervisningen.
1

3

Ambu® Man W + I
1
2
3

Best.nr: 740012 Ambu Man W, Torso, Vekt 13 kg
Best.nr: 740000 Ambu Man I, Torso, Vekt 12 kg
Best.nr: 741015 Ambu Man sett med armer, ben og treningsdress

Ambu® SAM

Ambu® SAM er en dukke til trening av hjerte - lunge - redning
(HLR) med og uten hjertestarter. Dukken har en anatomisk torso
slik at det er lett å plassere elektrodene riktig og trene korrekt
DHLR med hjertestarter.
Ambu® SAM har Ambus patenterte hygienesystem, som gjør
at treningen blir så hygienisk som mulig. Systemet er unikt
fordi hver utøver har sitt eget utskiftbare ansikt og engangs
hodepose. Den har indikator for kontroll av riktig
hjertekompresjon, og synlig heving av brystet gir indikasjon på
riktig innblåsning. Dukken leveres i veske for enkel transport
4

4

Best. nr: 740055 Ambu® SAM
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Hodeposer/Ansikter

Treningsdukkene fra Ambu har et patentert
hygienesystem som gjør at treningen blir så hygienisk
som mulig. Systemet er unikt fordi hver utøver har sitt
eget utskiftbare ansikt og engangs hodepose.

6

5
6

5
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Best.nr: 741000 Ansikter Ambu® Man og SAM
Best.nr: 741005 Hodeposer Ambu® Man og SAM

FØRSTEHJELP
TIL DYR
Bandasjer

Animalbandasjeserien er effektiv og rasjonell i bruk. Du kan bygge opp
bandasjen etter behov og anatomiske strukturer. Da ﬂere av dem er tverrelastiske,
økes ﬂeksibiliteten og dyrets velbehag. Bandasjene er økonomiske i bruk.

POTEBANDASJE
katter - små hunder
1. Første en runde til feste av
polstringen mellom tærne

AnimalSoft 3 cm

BANDASJER

2. Heft en
tilpasset lengde til
nr. 1. Vri den rundt 180
grader. Det tynneste
punktet trees mellom
tærne.
Heft AnimalSoften på
undersiden. Gjenta
dette.
3. Fullfør bandasjeringen med AnimalSoft
eller AnimalVet.
Fikser med ElastoQuick

Øre bandasjering

Trykkbandasje lages enkelt
ved å rulle AnimalSoft eller
AnimalVet. Prinsippet
benyttes på sår med mye
betennelsesvæske for å
øke “ lift and store “ effekten.

AnimalPolster 14 cm
AnimalVet 4,5 cm
AnimalVet 9 cm

1. Form en propp av
AnimalVet for å verne
øregangen, og en pute til
ﬁksering av øret.

2. Puten ﬁkseres med
AnimalVet. Den fanger opp
væsking etter “ lift and
store “ prinsippet.

FØRSTEHJELP TIL DYR
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3. Øret bandasjeres med
AnimalVet og ﬁkseres med en
bredere. PolsterPlast som
hefter til pels.

FØRSTEHJELP
TIL DYR

POTEBANDASJE
1. Først polstres det
mellom trædeputen
og tærne.

1.

FRAKTURER

2.
1. Benytt samme
fremgangsmåte som ved
potebandasjering. Det er viktig
å polstre en omgang ekstra med
AnimalVet.

2. Klipp et snitt i
AnimalVet.
Polstre sporen.
2. Polstre alle kantene på den
tilpassende skinnen med
AnimalPolster.

3. Tilpass en
lengde med
AnimalVet.
Klipp snitt til
tærne.

1. Fikser skinnen med ElastoQuick. Denne
metoden eliminerer risikoen for gnagsår.
Med frie tær økes bevegligheten og
blodsirkulasjonen, og muskelaktiviteten
stimuleres.

NB! ET GRISETIPS
Ved splaylegs legges
en omgang 3 cm
AnimalSoft rundt bena.
Med ﬁngertuppene
heftes bandasjen
sammen mellom bena.

4. Tre tærne gjennom snittene og
brett bandasjen som på ﬁg. over.

5. Hvis aktuelt polstre med en ekstra
omgang AnimalVet,
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BANDASJER

1
2

Animal Vet

En unik skumbandasje som bare hefter til seg selv, ikke til hud,
hår og sår. Sterk, elastisk og enkelt å forme. Kan legges rett på
såret.

1 Best.nr: 012121 AnimalVet, 9 cm x 5 m
2 Best.nr: 012147 AnimalVet, 14 cm x 5 m
3 Best.nr: 012115 AnimalVet, 8 cm x 1 m

3
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FØRSTEHJELP
TIL DYR

Animal Polster

Skumbandasje med lim på den ene siden. Den benyttes til
polstring og ﬁksering. Til sårbehandling benyttes den
sammen med AnimalVet og AnimalSoft.
4 Best.nr: 012116 AnimalPolster, 9 cm x 200 cm

Best.nr: 012117 AnimalPolster,14 cm x 200 cm

4
5

Animal Soft

En tettsittende, tverrelastisk bandasje som er lett å forme og gir stor
bevegelighet. AnimalSoft er selvheftende og kleber ikke til hud, hår eller
sår. Kan legges rett på såret.
5 Best.nr: 012125 AnimalSoft, 6 cm x 5 m

ElastoQuick
6

7

ElastoQuick er en krysselastisk, selvheftende bandasje som kan
brukes på nesten alle deler av dyrekroppem. Med ElastoQuick
beholder dyret bevegligheten og p.g.av dens selvheftende
egenskaper sklir den ikke så lett av som en normal bandasje vil gjøre.
ElastoQuick fester seg ikke i pels, hud eller sår, kun til seg selv. Brukes
for å holde på plass kompresser, ispose mm, og kan også benyttes
som en lett støttebandasje.
6 Best.nr: 046000 ElastoQuick, 7,5 cm x 4,5 m, hvit
7 Best.nr: 046002 ElastoQuick, 3,0 cm x 4,5 m, hvit
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Animalbandasjeserien er produsert i forskjellige
størrelser slik at de skal kunne passe til store og
små dyr. Derfor vil du ﬁnne samme bandasjetype
i ﬂere størrelser.

Ved sår på spener, eller på
lukkemuskel benyttes
AnimalSoft.

Bandasjering av
kode:
Bandasjen legges
direkte på
injeksjonsstedet.
For å unngå at
bandasjen glir, er
det viktig å utnytte
elastisiteten.

Ved bandasjering
av hovledd legges
først en bandasje
fra koden og
nedover. Deretter
en over
injeksjonsstedet.
Denne bandasjen
må legges
godt ned på
hoven.

BANDASJER

Utnytt elastisiteten i
AnimalVet til å ﬁksere
f.eks. ved leddinjeksjon.

Ved muggbehandling er det
nok med en
omgang 14 cm
AnimalVet.

FØRSTEHJELP TIL DYR
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AnimalPolster på ben:
Først legges en omgang AnimalPolster
nedenfor sårstedet. Deretter legges
AnimalVet over sårstedet med
overlapping på et par cm til
AnimalPolster. Skift AnimalVet ved behov.
AnimalPolster fjernes etter endt behandling.

FØRSTEHJELP
TIL DYR

Bandasjering er en viktig del av behandlingen, og
for å få til en god bandasjering trenger du en god
bandasje. Snøgg animalbandasjer er en
bandasjeserie som består av 4 typer bandasjer,
alle utviklet tilspesielle bruksområder.

Her er AnimalVet først festet på AnimalPolster
og deretter plassert på såret. Benyttes også på
smådyr.

AnimalPolster
festet direkte på
det stedet som
skal beskyttes.

Bandasjering etter
leddinjeksjon i kne.
Først legges en 14 cm
bred AnimalVet bandasje
over selve forkneet og så
en 9 cm i overkant for
ﬁksering.
Ved helbandasjering av
bakben benyttes AnimalVet
som primær-og sekundærlag, deretter ElastoQuick
som tærtierlag.
Den er lett å fjerne.

Hvis f.eks. bandasjen
blir for slakk er den
enkel å stramme - se
pilene.

Har hesten sår i munnen
kan bisslet bandasjeres
med AnimalSoft slik at
ubehaget reduseres.
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