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MicrAgard™, materialet som våre sekker og 
vesker er sydd i, er bekreftet ved uavhengig 
testing å være 97,1% effektiv mot Covid-19. 

MicrAgard™ -produktene har en 
bakteriehemmende overflate som ikke bare gir 
beskyttelse, men hjelper også til å forhindre 
spredning av sykdom og infeksjon.

I tillegg til å forhindre krysskontaminering av 
bakterier, er dette et UV-stabilt materiale som 
ikke påvirkes av fukt, noe som betyr at det 
enklere kan resirkuleres. 
 

Snøgg leverer akuttsekker/vesker tilpasset 
kundens behov, og er ledene på 
skreddersøm i Norge

snogg.no  |  snogg.com
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Akuttsekker/Akuttvesker

Best på
skreddersøm

Snøgg presenterer et bredt utvalg av akuttsekker og vesker i en super kvalitet fra 
Openhouse. Med stoffet MicrAgard®plus representerer vi det ypperste innen 
oppbevaring og transport av akuttmedisinsk utstyr. Sekkene og veskene benyttes i stor 
grad av ambulansetjenester i Norge. Stoffet MicrAgard®plus er bl.a. antibakterielt, enda 
enklere å rengjøre, flammehemmende og væskeavvisende. 
Vi kan levere akuttsekker/vesker tilpasset kundens behov.
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Forebygger krysskontaminering.
Bakterier og smuss fester seg ikke til 
materialet.

• ANTI MIKROBIELT MATERIALE

Vaskbart med mild såpe og vann.

• ENKEL RENGJØRING

 Konstruert for å tåle flammer. Etterlater 
overflaten lett brent og misfarget.

• FLAMMEHEMMENDE

Nye vanntette glidelåser som holder 
innholdet tørt og intakt.

• VANNTETTE GLIDELÅSER

Væske preller av og innholdet bevares 
tørt og intakt.

• VÆSKEAVVISENDE

Maksimal synlighet med sterke farger 
og reflekterende overflate i høy kvalitet 
som er holdbar i hele veskens levetid.

• GOD SYNLIGHET

Håndtak og stroppesystem laget for 
maksimal bærekomfort. 

• BEHAGELIGE STROPPER

Kan leveres med refleksmerker, 
reflekstrykk og brodering i høy kvalitet 
med eget design.

• TILPASSET LOGO

Påsydde reflekterende kantbånd for 
ekstra beskyttelse mot slitasje og fukt.

• HÅNDSYDDE DETALJER

Utformet for å kunne tåle bruk under 
krevende forhold.

• KRAFTIGE DETALJER

Mulighet for ekstra gummibeskyttelse 
på slitasjeområder for å beskytte 
stoffet under bruk.

• EKSTRA BESKYTTELSE

Testet for å møte kravene til 
luftfartsstandarder.

• FLYGODKJENT

Easy-pull» glidelåser som kan låses for 
ekstra sikkerhet.

• LÅSBARE GLIDELÅSER

Trygg i bruk i nærheten av elektronisk 
utstyr.

• EGEN SIKKERHET

Den høye materialkvaliteten gjør dette 
til bransjens beste på støtbeskyttelse 
og kvalitet

• SLAGFASTHET

Stoffmateriale som kan resirkuleres og 
som ikke påvirkes av fukt eller 
UV-stråling.

• UV-STABILT

Produktene er kvalitetssikret etter 
gjeldene UKAS standard.

• ISO KVALITET

Vi har stor tro på kvaliteten av 
produktene og at de holder i flere år.

• KVALITETSGARANTI

EGENSKAPER
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Akuttsekk
REF 22142 Grønn
REF 22152 Blå
•  Leveres med 6 moduler
•  Modulene festes med borrelås for individuell 
    tilpasning
•  Praktiske nettinglommer for f.eks. 
    intuberingsutstyr
•  Utvendig frontlomme m/bandasjeveske liten. 
    Her passer også medikamentvesker
•  Side og topplomme

•  Topplommen passer til medikamentenhet  
    medium
•  Skulderremmer og bærehåndtak
•  Lomme bak for oppbevaring av 
    skulderremmer
•  Refleks for økt synlighet
•  Merkelomme i front

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul • Blå/gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 55 cm • B: 47,5 cm • D: 26 cm

EGENSKAPER

Akuttsekk Ambulanse
REF 22140 Grønn
REF 22052 Blå
En praktisk sekk med innholdsrik innredning. 
•  Leveres med 9 moduler
•  Modulene festes med borrelås for individuell  
    tilpasning
•  Avtakbart midtbrett med strikk og 
    nettinglommer
•  2 små avtakbare utvendige vesker med 2 stk. 
    moduler i hver 

•  Skulderremmer og bærehåndtak
•  Lomme bak for oppbevaring av skulderremmer
•  Refleks for økt synlighet
•  Merkelomme i front

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul • Blå/gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 55 cm • B: 33 cm • D: 28 cm
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Snøgg Akuttsekk AB 
REF 22192
Akuttsekk med praktisk oppbevaring og 
transport av luftveisutstyr.

•  Leveres med 6 gjennomsiktige moduler
•  Modulene festes med borrelås
•  Skulderstropp og bærehåndtak
•  “Vindu” for manometer

•  Refleks for økt synlighet
•  Merkelomme i front

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 59,5 cm • B: 32 cm • D: 23 cm

Snøgg Akuttsekk CD
REF 22194
Snøgg Akuttsekk CD leveres med en praktisk 
innredning for oppbevaring og transport av utstyr. 
Frontlomme til feks. Medikamentveske XL.

•  Leveres med 4 gjennomsiktige moduler
•  Modulene festes med borrelås

•  Praktiske lommer for oppbevaring
•  Skulderstropp og bærehåndtak
•  Refleks for økt synlighet
•  Merkelomme i front

Produktinformasjon
Farge: Rød/gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 53,5 cm • B: 30 cm • D: 18,5 cm (topp)



Akuttsekker/Akuttvesker

7

Bandasjesekk
REF 22051
Praktisk sekk for oppbevaring og transport av 
akuttmedisinskutstyr, samt bandasjemateriell. 

•  Leveres med 5 moduler
•  Modulene festes med borrelås for 
    individuell tilpasning
•  Plass for oksygenflaske på inntil 1 liter
•  Utvendig frontlomme til feks 
    medikamentenhet

•  Side og topplomme
•  Skulderremmer og bærehåndtak
•  Lomme bak for oppbevaring av 
    skulderremmer
•  Refleks for økt synlighet
•  Merkelomme i front

Produktinformasjon
Farge: Blå/gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 41 cm • B: 51 cm • D: 29 cm

Respondersekk
REF 22151
Praktisk sekk for oppbevaring og transport av 
akuttmedisinsk utstyr, samt bandasjemateriell. 

•  Leveres med 3 moduler
•  Modulene festes med borrelås for individuell  
    tilpasning
•  Plass for oksygenflaske på inntil 1 liter
•  Utvendig frontlomme til f. eks AED eller 
    medikamentenhet.
•  Side og topplomme

•  Skulderremmer og bærehåndtak
•  Lomme bak for oppbevaring av skulderremmer
•  Refleks for økt synlighet
•  Merkelomme på topplokket

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 40 cm • B: 40 cm • D: 22 cm
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Rescuesekk Båt
REF 22137
Sekk for oppbevaring og transport av  
oksygenutstyr. 

•  Leveres med 4 moduler
•  Stropp for oksygenflaske
•  Skulderremmer og bærehåndtak

•  Refleks for økt synlighet
•  Merkelomme i front

Produktinformasjon
Farge: Rød/gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 55 cm • B: 35 cm • D: 18 cm
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Akutthjelpersekk
REF 22004 Bestillingsvare
Akutthjelpersekken er utviklet for å tilfredsstille kravene 
til førstehjelpsdugnaden “Sammen redder vi liv”. 
Sekken leveres med følgende:

• 3 moduler
• Holder for oksygenflaske
• Plass for hjertestarter (AED)
• Festepunkter utvendig for feks. Jervenduk

• Bærehåndtak og skulderremmer
• Hoftebelte
• 2 justerbare ryggseler

Produktinformasjon
Farge: Rød/gul 
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 59 cm • B: 36,5 cm • D: 16 cm
Volum ca. 33L

Førstehjelpssekk
REF 22189
En enkel og praktisk sekk for oppbevaring og 
transport av førstehjelps- og akuttmedisinsk 
utstyr. 

•  Leveres med 2 moduler, samt oksygenmodul  
    for 1 ltr O2 flaske
•  Modulene festes med borrelås for individuell  
    tilpasning

•  Nettinglomme i lokket for plassering av for  
    eksempel nakkekrager
•  Skulderremmer og bærehåndtak 
•  Refleks for økt synlighet
•  Merkelomme i front

Produktinformasjon
Farge: Rød
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 60 cm • B: 28 cm • D: 12 cm
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Ambulanseveske
REF 22001 blå/gul
REF 22002 rød/gul
REF 22003 grønn/gul
Vesken passer i oppbevaringsskapene til 
bl.a. Volkswagenambulanser.  
Akuttvesken er beregnet for utstyr som 
f.eks ventilasjon, infusjon og 
bandasjemateriell. 

•  Leveres med 5 moduler
•  Modulene festes med borrelås
•  Bærehåndtak
•  Refleks for økt synlighet
•  Merkelomme i front

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul • Blå/gul • Rød/gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 18 cm • B: 43 cm • D: 14 cm

Akuttsekker/Akuttvesker
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Oksygenveske Polstret
REF 22054 Grønn
REF 22129 Blå
Snøgg oksygenveske er en meget praktisk 
og enkel veske for oppbevaring og transport 
av oksygenflaske og annet ventilasjonsutstyr. 
Denne vesken brukes daglig av mange ambulan-
setjenester rundt om i Norge.

•  Leveres med lomme i front av vesken for 
    plassering av utstyr som f.eks. 
    ventilasjonsbag 
•  Nettinglomme innvendig i toppen på vesken  
    for oppbevaring av oksygenmasker. 
•  Bærehåndtak

•  2 stk. skulderremmer slik at den kan bæres på  
    ryggen
•  Rommer oksygenflaske på inntil 2,6 ltr eller 
    3 ltr. kompositt

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul
Farge: Blå/gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 60 cm • B: 29 cm • D: 20 cm

Oksygenveske 5 ltr.
REF 22057
En enkel og praktisk veske for oppbevaring og 
transport av akuttutstyr og oksygenflaske inntil 
5 liter. Vesken har plass til annet utstyr som 
ventilasjonsutstyr, sugepumpe og lignende. 
Bærehåndtak og skulderstropp er standard.

Produktinformasjon
Farge: Blå/gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 75 cm • B: 24 cm • D: 24 cm
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Barneveske
REF 22078
En velegnet og praktisk veske for oppbevaring 
og transport av utstyr for behandling av barn. 

•  Leveres med 2 moduler
•  Modulene festes med borrelås
•  Nettingrom
•  Skulderstropp og bærehåndtak
•  Refleks for økt synlighet
•  Merkelomme i front

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 28 cm • B: 30 cm • D: 18 cm

Brannveske
REF 22120
En veske for oppbevaring og transport av 
brannbandasjer og annet bandasjemateriell. 

•  Leveres med 2 moduler
•  Modulene festes med borrelås
•  Nettingrom
•  Skulderstropp og bærehåndtak
•  Refleks for økt synlighet
•  Merkelomme i front

Produktinformasjon
Farge: Rød/gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 28 cm • B: 30 cm • D: 18 cm

Akuttveske
REF 22254 Bestillingsvare
En anvendelig og praktisk 
akuttveske for oppbevaring og 
transport av akuttmedisinske 
produkter. Kan også brukes for 
oppbevaring og transport av 
førstehjelpsutstyr og 
hjertestarter.

•  Leveres med 7 moduler
•  Frontlomme med 
    nettinglommer innvendig
•  Skulderstropp og 
    bærehåndtak
•  Refleks for økt synlighet

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 27 cm • B: 40 cm • D: 24 cm
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Responderveske
REF 22063
En praktisk veske for oppbevaring og 
transport av akuttmedisinsk utstyr.
 
•  Nettinglommer i ulike størrelser
•  Strikk for f.eks tuber
•  Justerbart rom for oksygenflaske av ulike 
    størrelser
•  Åpning i siden for oksygenuttak
•  Skulderstropp og bærehåndtak
•  Refleks for økt synlighet

Produktinformasjon
Farge: Blå/gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 30 cm • B: 61 cm • D: 22 cm

Traumeveske
REF 22133 Bestillingsvare
En anvendelig veske som i 
dag brukes som akuttveske for 
traumebehandling. Denne vesken 
kan også brukes som akuttenhet 
istedenfor akuttsekk. 

•  Hovedrom med 3 moduler og  
    nettinglommer
•  Modulene festes med borrelås  
    for individuell tilpasning
•  Frontrom med nettinglommer
•  Skulderstropp og bærehåndtak
•  Refleks for økt synlighet

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul
Materialet: MicrAgard®Plus
H: 30 cm • B: 44 cm • D: 22 cm
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Bandasjeveske liten
REF 22060 
En praktisk og hendig liten veske for 
oppbevaring av bl.a. førstehjelpsutstyr.
 
•  Leveres med 2 moduler
•  Modulene festes med borrelås for 
    individuell tilpasning

•  Bærehåndtak
•  Refleks for økt synlighet
•  Merkelomme i front

Produktinformasjon
Farge: Grønn
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 28 cm • B: 35 cm • D: 7,5 cm

Bandasjeveske stor
REF 22062 Bestillingsvare
En praktisk veske for oppbevaring av 
førstehjelpsmateriell. Vesken åpnes på midten 
og har mange praktiske nettinglommer 
innvendig. Det er lett å få oversikt over utstyret 
samt at det blir oppbevart på en hendig måte. 
Vesken leveres med bærehåndtak og 
skulderstropp. Inneholder ikke løse moduler.

Produktinformasjon
Farge: Blå/gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 28,5 cm • B: 43 cm • D: 18,5 cm

Akuttsekker/Akuttvesker
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Medikamentveske Anestesi
REF 21998
En meget praktisk og oversiktlig veske for 
oppbevaring og transport av medikamenter.
Vesken leveres med skumskinner for 
medikamenter

• 3 skumskinner for glassampuller (15)
• 1 skumskinne for plastampuller (14)
• Strikkfester for sprøyter, kanyler osv. 
• Midtbrettet leveres med gjennomsiktige 
   nettinglommer for oppbevaring av utstyr som  
   tape, stasebånd osv. 

Merkelomme i front av vesken er standard, samt 
bærehandtak i toppen av vesken.

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 26,5 cm • B: 32 cm • D: 9 cm
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Medikamentveske L
REF 22176   
En praktisk og oversiktlig veske for oppbevaring 
og transport av medikamenter. Enheten leveres 
med skumskinner for medikamenter.

• 2 stk. for glassampuller (15)
• Strikkfester for sprøyter, kanyler ol.
• Midtbrett

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 28 cm • B: 28 cm • D: 9 cm

Medikamentveske  XL
REF 22186
Den er utviklet i samarbeid med Helse 
Midt-Norge. Leveres med: 

• 4 skumskinner for ampuller (glass og plast) 
• Veske for tabletter 
• Veske for metalyseutstyr 
• Veske for blodsukkerenhet 

• Strikkfester og nettinglommer 
• Merkelomme på front

Produktinformasjon
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 34 cm • B: 27,5 cm • D: 14,5 cm
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Moduler
Snøgg kan levere moduler for alle akuttsekkene og veskene. Modulene leveres i ulike størrelser og farger. 
Alle modulene er gjennomsiktige i toppen for å få en rask oversikt på innholdet. Bærehåndtak og 
reflekstråd er standard på alle modulene. De leveres i materialet MicrAgard®Plus. Ta kontakt for 
størrelser og fargevalg på moduler.

Plombering
REF 25567
Plombering for bl.a. sekker, vesker 
og medikamentenheter.

Medikamentveske M
REF 22074 Bestillingsvare
En enkel veske for oppbevaring og 
transport av medikamenter. Vesken leveres med ferdig 
utstanset skum for ampuller, glass osv.

Produktinformasjon
Farge: Gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 13 cm • B: 25 cm • D: 9 cm

REF 22093 Medikamentveske 330  
Bestillingsvare
REF 22094 Medikamentveske NLA  
Bestillingsvare

Medikamentveske for 2 skinner
REF 22170 
Vesken kan leveres med skinner for plassering av 
ulike typer ampuller.  Skinnene er festet med borrelås 
og kan enkelt flyttes på. Den har nettinglommer for 
oppbevaring og transport av medikamenter og annet 
utstyr som feks. sprøyter. Innredningen gir en praktisk 
og god oversikt av innholdet i vesken.

Produktinformasjon
Farge: Gul
Materiale: MicrAgard®Plus
H: 17 cm • B: 23 cm • D: 9 cm

REF 22177 Skinner nr. 1
REF 22178 Skinner nr. 2
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InnholdsfortegnelseROCKSNAKE
Rocksnake-produktene er utviklet 
av og for redningsmenn. De er 
ideelle for transport og oppbevaring 
av førstehjelpsutstyr og annet 
redningsutstyr. Enhetene er alle 
kledd med borrelås innvendig noe 
som gjør det enkelt for brukeren og 
tilpasse enheten til sitt bruk. 

Sekkene benyttes av 
redningstjenester og luftambulanse 
når bærekomfort er av avgjørende 
betydning.

Produktene er modulbaserte noe 
som gjør sekkene og veskene 
fleksible og oversiktlige. 

Merking med logo/tekst kan 
individuelt tilpasses.
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Docsnake 48 MX
REF 22022
•  Hovedrom med 7 moduler
•  Modulene festes med borrelås for individuell   
    tilpasning
•  Rom for sikkerhetsutstyr og personlig utstyr
•  Avtakbart og regulerbart hoftebelte 
   (38mm bredt) 
•  Anatomisk formede skulderremmer med bryst  
    spenne og fløyte
•  2 stk. bærehåndtak
•  Refleks for økt synlighet

Produktinformasjon
Farge:      Rød
Materiale: Nylon
H: 58 cm • B: 37 cm • D: 38 cm
Volum: ca. 62 ltr.   
Vekt: ca 2971 gr

Docsnake 48 MTX
REF 22021 
En ryggsekk med et fleksibelt system.

•  Hovedrom med 7 moduler
•  Modulene festes med borrelås for individuell  
    tilpasning
•  Rom for sikkerhetsutstyr og personlig utstyr
•  Avtakbart og regulerbart hoftebelte 
    (38mm bredt) 
•  Anatomisk formede skulderremmer med 
    brystspenne og fløyte 

•  2 stk. bærehåndtak
•  Refleks for økt synlighet
•  Lomme på undersiden for f.eks. hjelm/ 
    regntrekk

Produktinformasjon
Farge:      Rød
Materiale: Polymar
H: 58 cm • B: 37 cm • D: 38 cm
Volum: ca. 62 ltr. 
Vekt: 3331 gram
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Docsnake 45 MSE
REF 22030 Bestillingsvare
•  Hovedrom med 6 moduler
•  Modulene festes med borrelås for individuell 
    tilpasning
•  Rom for sikkerhetsutstyr og personlig utstyr
•  Avtakbart og regulerbart hoftebelte 
    (38mm bredt) 
•  Anatomisk formede skulderremmer med 
    brystspenne og fløyte
•  2 stk. bærehåndtak
•  Refleks for økt synlighet
•  Lett sekk – godt valg når vekten spiller en rolle

Produktinformasjon
Farge: Rød
Materiale: Nylon
H: 57 cm • B: 36 cm • D: 31 cm
Volum: ca 50 ltr. 
Vekt: 2600 gram

Ta kontakt for Docsnake i flere størrelser

VIPER 40TX Multilayer
REF 22026 Bestillingsvare
•  Inndelt i 3 lag, ulik dybde, med moduler
•  Modulene festes med borrelås for 
    individuell tilpasning
•  Anatomisk formede skulderremmer, slik at     
    vesken kan bæres på rygg. 

•  2 stk. bærehåndtak
•  Ekstra forsterkning på kantene og hjørnene
•  Refleks for økt synlighet

Produktinformasjon
Farge:      Rød
Materiale: Polymar
H: 52 cm • B: 40 cm • D: 25 cm
Volum: ca. 59 ltr. Vekt: 4502 gram
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VIPER 17V Plus TX
REF 22028 Bestillingsvare
Funksjonell veske til bruk sammen med for 
eksempel Viper 34 TX.
 
• Hovedrom med 3 moduler 
• Modulene festes med borrelås for 
   individuell tilpasning 
• Anatomisk formede skulderremmer, slik at  
   vesken kan bæres på rygg  

• 2 stk. bærehåndtak  
• Ekstra forsterkning på kantene og hjørnene 
• Refleks for økt synlighet

Produktinformasjon
Farge: Rød    
Materiale: Polymar  
H: 52 cm • B: 40 cm • D: 16 cm  
Volum: ca. 36 ltr. 
Vekt: 3030 gram

VIPER 34 TX
REF 22029 Bestillingsvare
Solid, lett og hendig veske. 

•  Hovedrom med 6 moduler
•  Modulene festes med borrelås for individuell 
    tilpasning
•  Anatomisk formede skulderremmer, slik at  
    vesken kan bæres på rygg 

•  2 stk. bærehåndtak
•  Ekstra forsterkning på kantene og hjørnene
•  Refleks for økt synlighet

Produktinformasjon
Farge:      Rød
Materiale: Polymar
H: 52 cm • B: 40 cm • D: 22 cm
Volum: ca 50 ltr. 
Vekt: 4620 gram
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VIPER 17 HTX
REF 22027 Bestillingsvare
Funksjonell veske til bruk sammen med for 
eksempel Viper 34 TX.

•  Hovedrom med 5 moduler
•  Modulene festes med borrelås for individuell 
    tilpasning
•  Justerbar og avtakbar skulderrem

•  1 stk. bærehåndtak
•  Ekstra forsterkning på kantene og hjørnene
•  Refleks for økt synlighet

Produktinformasjon
Farge:       Rød
Materiale: Polymar
H: 27 cm • B: 40 cm • D: 22 cm
Volum: ca 26 ltr. 
Vekt: 2302 gram

Medikamentenheter
Medikamentenhetene i softshell er lette og har fleksible løsninger for plassering av medikamenter. 
Enhetene og innredningene er kledd med borrelås slik at innredningen kan flyttes og monteres fritt i 
veskene. Medikamentenhetene kommer med bærehåndtak og er enkle å rengjøre. Kommer i 3 ulike 
størrelser og kan bestilles med skumskinner (bestillingsvare).

Medikamentveske str. L 
REF 22025
H: 29 cm • B: 17 cm • D: 11 cm  Vekt: 585 gram
Medikamentveske str. M
REF 22024
H: 22 cm • B: 17 cm • D: 11 cm Vekt: 470 gram  
Medikamentveske str. S
REF 22023
H: 19 cm • B: 17 cm • D: 11 cm Vekt: 320 gram

Bestillingsvarer:
Medikamentveske str. L skumskinner 
REF 22279
H: 29 cm • B: 17 cm • D: 11 cm  Vekt: 630 gram
Medikamentveske str. M skumskinner 
REF 22278
H: 22 cm • B: 17 cm • D: 11 cm Vekt: 560 gram
Medikamentveske str. S skumskinner 
REF 22277
H: 19 cm • B: 17 cm • D: 11 cm Vekt: 400 gram
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Ampullelister
REF 22038 2 ml blå (10 stk.)
Dim: 15,0 x 3,0 x 2 cm

REF 22046 5 ml rød (8 stk.)  
Dim: 15,0 x 3,0 x 2 cm

REF 22048 plastampuller (5 stk.)
Dim: 15,0 x 3,0 x 2 cm

REF 22039  Blå,       2  ml - 8 strikk
REF 22040  Rød,     5  ml - 6 strikk
REF 22041  Sort        10 ml  - 5 strikk
REF 22042  Hvit   10 ml  - 4 strikk
REF 22047  Sort   17 ml  - 1 strikk
REF 22228  Rød    20 ml  - 3 strikk

TILBEHØR
Alle Rocksnake produktene er kledd med borrelås 
innvendig for individuell tilpasning av moduler.
Løse deler med velcrofeste til Rocksnake 
produktene. Kan leveres separat. 

Tilpass innhold etter eget behov. 
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REF 22043 Flaskelomme 25 ml
REF 22044 Laryngoskopholder
REF 22045 Modullomme S Dim: 8,5 x 19 x 3,5 cm
REF 22058 Modullomme M Dim: 17 x 19 x 2,5 cm

Flere deler på forespørsel

MODULER I PLAST

REF 22263 #  3 Dim: 15,0 x 5,0 x 2 cm
REF 22264 #  4 Dim: 15,0 x 3,5 x 2 cm
REF 22265 #  5 Dim: 12,0 x 4,5 x 2 cm
REF 22261 #  8 Dim: 15,0 x 6,0 x 3 cm
REF 22269 #12 Dim:   9,0 x 3,0 x 3 cm
REF 22262 #13 Dim: 12,5 x 8,5 x 4 cm

Infusjonsvarmer 3 ltr.
REF 22049 Bestillingsvare
Isolert varmeveske med plass til 3 liter infusjonsvæske. 
Elektronisk styring av oppvarmingen opp til 38°C. Vesken 
leveres komplett med ladekabler, 
beskyttelsestrekk for infusjonsslange.
Tilleggsutstyr: Skinne til veggmontering.
Flygodkjent. Elektronisk oppvarming 12V/220V

Produktinformasjon
Farge: Sort
H: 26 cm • B: 40 cm • D: 12 cm
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Sekk til Lucas brystkompresjonssystem
REF 4638 Bestillingsvare
• Doble sømmer og slitesterkt materiale
• God synlighet med reflekterende striper 
• Spesialdesignet interiør sikrer og beskytter  
   Lucas mot slag og støt
• Lys farge innvendig gjør det lettere å ha 
   oversikten på utstyret

• Lett justerbare ergonomiske stropper, pluss to  
   solide sidehåndtak

Produktinformasjon
Farge: Rød/gul innvendig
H: 61 cm • B: 38 cm • D: 28 cm
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Hartwell CombiCarrier II 
REF 23547
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.
Den er røntgenkompatibel.

Produktinformasjon: 
Farge: Grønn
Mål: H: 187cm B:42cm D:5,6cm
Vekt: 7,5 kg
Lastekapasitet: 205 kg

Snøgg ullteppe
REF 65006
Snøgg ullteppe er produsert av resirkulert 
tekstil og ullmiks.. Ullteppet hører naturlig til ved 
all pasienttransport og ved samleplass. 

REF 65008 vakuumpakket

Hodestøtte
REF 750006
Hodestøtte for Hartwell CombiCarrier II 

Belte Karabinkrok
REF 22574
Bårebelter 4 stk med karabinkroker. 
Passer til CombiCarrier.



Immobilisering

29

Bårestol med belte
REF 23535
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

Samsplint
REF 25010
Enkel spjelk i polstret aluminium til bruk på 
fingre, tær, håndledd og lignende. Festes med 
fbandasje som f.eks. Uni Next. 

Vakuum spjelkesett
REF 761030
Sett som består av armspjelk, benspjelk, håndpumpe og 
oppbevaringspose.

Produktinformasjon: 
H:90 cm, B:55 cm
Vekt: 3 kg
Farge: Rød

Pumpe for vakuum spjelk
REF 760039
Vakuum håndpumpe for vakuumspjelk og 
vakuummadrass.

Vakuum spjelk arm
REF 761000
Til immobilisering av arm, underarm og 
håndleddsbrudd.

Produktinformasjon: 
H: 74 cm, B: 39 cm, D: 3 cm, 
Vekt: 0,75 kg, 
Farge: Rød

Vakuum spjelk ben
REF 761025 
Til immobilisering av legg og ankelskader til voksen, og 
kan brukes som helben-, hofte- eller 
skulderspjelk for barn.

Produktinformasjon: 
Mål: H: 98 cm, B: 61cm, D: 3cm
Vekt: 1,15kg
Farge: Rød
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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. 

REF 790107 Voksen over 12 år
REF 790111 Barn under 12 år

Replantasjonsposer
Replantasjonsposer i 3 forskjellige størrelser for 
oppbevaring og transport av amputerte kroppsdeler. 
Posene inneholder is, folie for oppbevaring og sterile 
kompresser.

REF 173009 small 
REF 173010 medium
REF 173011 large

Snøgg Isposer
Nedkjøling, lindrer og reduserer hevelse etter skade.

REF 173050 small
REF 173060 large
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Sic Sac oppkastposer
REF 199500
Sic Sac oppkastposer pk. à 50 stk. Den er enkel 
å lukke igjen og oppbevare under transport.

Fødesett
REF 28509
Komplett fødesett som inneholder utstyr til fødsel for 
både mor og barn. Pakken består av 2 sterile poser, 
en til bruk før fødsel (A) og en etter (B).

Tie Tourniquet
REF 120801
En tourniquet brukes til avsnøring av blodforsyningen til et 
lem. Formålet med en tourniquet er å komprimere en 
blødende vene eller arterie.

Vi tilbyr en rimelig og funksjonibel tourniqet. Den har 
borrelås og spenne, er enkel å applisere og har justering 
ved hver 90°. Kan brukes på barn og voksne. 

Vekt: 66g
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Self-adherent

FAKTA OG FORDELER

LIMFRI BANDASJE
Hefter ikke til hud, hår eller sår  
Ingen limrester

HEFTER KUN TIL SEG SELV
Fester også på våt og skitten hud  
Kan brukes sammen med krem og salve

LATEKSFRI Hud- og allergivennlig

MYKT OG ELASTISK
Former seg etter leddene  
Behagelig å ha på

ABSORBERENDE Ideell til blødende sår

STOPPER BLØDNINGER
Legg på flere lag og press bandasjen  
godt sammen  
Bruk flere lag ved kraftig blødning

TÅLER VANN God heft selv om bandasjen blir våt

PORØS
Lar huden puste slik at sårhelingen  
går raskere 

STØRRELSER: 
  8 cm x   50 cm
  8 cm x 100 cm 
  8 cm x 500 cm
18 cm x   60 cm (hodebandasje)
25 cm x 500 cm 

Bandasjen finnes i flere ulike størrelser 
avhengig av behov
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Uni NEXT bandasje
De mest avanserte bandasjene 
— uansett kroppsdel — legges 
på sekunder. Tverrelastisk og 
selvheftende som Soft NEXT, men 
tykkere og mye kraftigere. 

REF 12362   8 x 500 cm
REF 12366 25 x 500 cm

REF 12361

Uni NEXT bandasje
Uni NEXT 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

REF 12361 Uni NEXT bandasje,  8 x   50 cm
REF 12363 Uni NEXT bandasje,  8 x 100 cm
REF 12365 Uni NEXT Hodebandasje, 18 x  60 cm
REF 12362 Uni NEXT bandasje,  8 x 500 cm
REF 12366 Uni NEXT bandasje,          25 x 500 cm

REF 12365 REF 12363
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Does not stick
to skin, hair nor 
wounds

Can be used 
in water
Self-adherent
and elastic

Self-adherent
and elastic
Can be used 
in water

FAKTA OG FORDELER
LIMFRITT PLASTER

Hefter ikke til hud, hår eller sår  
Ingen limrester

HEFTER KUN TIL SEG SELV
Fester også på våt og skitten hud  
Kan brukes sammen med krem og salve

LATEKSFRITT Hud- og allergivennlig

MYKT OG ELASTISK
Former seg etter leddene  
Passer under hansker

ABSORBERENDE Ideell til blødende sår

STOPPER BLØDNINGER
Legg på flere lag og press plasteret  
godt sammen  
Bruk flere lag ved kraftig blødning

TÅLER VANN Faller ikke av hvis det blir vått

PORØS
Etterlater ikke vanntrukken hud  
under plasteret

STØRRELSER: 
6 cm x 100 cm 
6 cm x 450 cm 
3 cm x 450 cm

Plasteret finnes i flere ulike størrelser 
avhengig av behov
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Soft NEXT Limfritt plaster
Blodabsorberende, hudvennlig, tverrelastisk, limfritt og lateksfritt plaster som gir stor bevegelighet 
over ledd. Soft NEXT limfritt plaster er selvheftende og fester ikke til hud, hår eller sår. Soft NEXT 
limfritt plaster hefter selv om huden er skitten eller våt

Soft NEXT 
lateksfritt og limfritt plaster
REF 12341 Nøytral
REF 12343 Blå

Plasteret kleber 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.

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.

Plasterautomat Soft NEXT
REF 12205
Med Plasterautomat Soft NEXT er hjelpen nær ved 
sår og kuttskader på arbeidsplassen. 
Plasterautomaten er lett å montere, godt synlig og 
enkel å etterfylle. Soft NEXT plasteret beskytter 
såret, stopper blodet og holder 
fremmedelementer unna - også når hendene er 
våte. Plasterautomaten leveres tom og er 
beregnet for Snøgg `s storselger Soft NEXT 6cm 
x 4,5m.  

Produktinformasjon: 
H: 16 cm, B: 16 cm, D: 9 cm
Vekt: 505 gram, Farge: gul/grønn
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ElastoQuick 
Elastisk selvheftende bandasje uten lim. Brukes til lett 
støttebandasje og til fixering av kompresser og 
andre bandasjer. ElastoQuick former seg lett 
etter kroppen og hefter i seg selv og kan enkelt rives i 
ønsket lengde. Hefter ikke til hud og hår. 
Lengden er oppgitt i strukket tilstand. 

REF 46002 3 cm x 4,5 m hvit
REF 46001 7,5 cm x 4,5 m grønn
REF 46009 7,5 cm x 4,5 m sort
REF 46004 10 cm x 4,5 m sort

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

REF 81019 Aluderm, steril, 35 x 45 cm 
REF 81014 Aluderm, steril, 60 x 80 cm 
REF 81005 Aluderm, steril, 73 x 220 cm 
REF 81044 Aluderm, steril, 140 x 220 cm

S-CUT QE Frigjøringsverktøy
REF 121212
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. 
S-CUT QE er liten, lett og perfekt til å ha i bilen for å 
kunne kutte sikkerhetsbeltet raskt ved behov.

S-CUT Frigjøringsverktøy
REF 121204 S-Cut
REF 121200 S-Cut samlepakke, består av 
                     4 knivblader og 4 deksler
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Aluderm Kompress
Steril aluminisert kompress. Brukes blant annet i 
etterbehandling av brannskade.

REF 81019 Aluderm, steril, 35 x 45 cm 
REF 81014 Aluderm, steril, 60 x 80 cm 
REF 81005 Aluderm, steril, 73 x 220 cm 
REF 81044 Aluderm, steril, 140 x 220 cm

Bandasjesaks
REF 124602
Kraft bandasjesaks, 19 cm

Kanyleboks
REF 123404
Sanisafe kanyleboks 200ml. For trygg og sikker 
håndtering og oppbevaring av kontaminert 
injeksjonsutstyr.

Barberhøvel
REF 191003
Engangshøvel med mønstret håndtak for godt grep. 
Fjerner hår på en rask og trygg måte.

RazorEx barberhøvel følger kroppens konturer, gir 
god oversikt over området som skal barberes, er 
resirkulerbar og plassbesparende.
Egner seg godt til tørrbarbering, men kan også 
brukes med vann.

Barberhøvelen kommer med beskyttelseshette. 

Selges kun i pk. à 10 stk. 
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Ambu Peep ventil engangs
REF 722015 Voksen
Ambu Engangs Peep 20 ventiler er justerbar mellom 
1,5- 20 cm H2O.

Ambu Spur II Ventilasjonsbag
REF 703029 Voksen
REF 703028 Barn
Ambu Spur 2 engangsbagger er 100% Latexfrie 
og er beregnet til en-pasients bruk. Alle materialer, 
inkludert pasientventilen er transparente, noe som 
gjør det lett å foreta en visuell kontroll av kompo-
nentene. Unikt ventilsystem sikrer pålitelig funksjon. 
SafeGripoverflate 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 fargekodet, slik 
at en fort kan finne riktig utgave til voksen, barn eller 
baby.

Produktinformasjon:
Anbefalt brukstemperatur -18 C til +50 C

Ambu Spur II Ventilasjonsbag
REF 703027 Baby

Håndpumpe
REF 706006
Manuell, håndholdt sugeenhet for engangsbruk. 
Betjenes med en hånd. Leveres med en 300 ml 
beholder, sugekateter for voksen og barn pluss en 
forseglbar avfallspose med etikett for biologisk avfall.  

*  Engangsbruk – ingen fare for kontaminering 
*  Brukstemperatur: -20°C til +50°C 
*  Oppbevaringstemperatur: -40°C til +60°C 
*  Vekt: 270g 
*  CE-merket

Pocket Maske
REF 162033
Munn til munn maske med ventil.
Levert i etui.
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Little Anne QCPR
REF 746143
Little Anne QCPR har tilbakemeldingsteknologi 
som kan hjelpe deg å forbedre kvaliteten på 
HLR, gjennom opplæring og 
læringsengasjement.

Inkluderer: 1 treningsdukke, 2 ansikter, 2 lunger, 
6 våtservietter, jakke til treningsdukke og myk 
bæreveske som også er en treningsmatte.

Little Anne QCPR 4 pack
REF 746144
Samme som Little Anne QCPR men leveres som 4 pack.

Inkluderer: 4 treningsdukker, 4 treningsmatter, 1 trillebag, 4 poser hvorav hver pose inneholder- 1 
maske, 2 batteri, 6 våtservietter og 1 lunge
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Hygieneduker
REF 162031
Hygieneduk Inkluderer: 6 ruller a 36 ark per rull 
(totalt 216 ark) med hygieneduker til innblåsinger 
under HLR.
 
Resusci Våtservietter
REF 26504
Våtservietter Inkluderer: 1 pakke våtservietter a 
50 stk.

Little Anne Luftveier
REF 746142
Inkluderer: 24 stk. lunger. Enveisventil. Byttes ut 
etter hver treningsøvelse. 

Little Anne Ansikter
REF 746146
Pk à 6 stk.
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Infusjonsarm
REF 746172
Naturtro pedriatrisk infusjonsarm som har har flere 
vener for å kunne trene på infusjon og innlegging av 
venekanyle i armen og på hånden.

Skillguide
REF 746171
Styringsenheten SkillGuide vil hjelpe deg med å 
måle, spore og forbedre HLR-ferdighetene dine. Den 
er liten, bærbar og lett, og kompatibel med Resusci 
Anne QCPR og Resusci Baby QCPR og Little Anne 
QCPR.

Resusci Anne QCPR AED AW Full 
body
REF 746170
QCPR teknologi benyttes for å gi både 
instruktører og elever muligheten til å overvåke 
og vurdere HLR-ytelsen mer effektivt. Dette gir 
økt verdi og innhold i opplæringstiden.
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ShockLink System
REF 746173
ShockLink kobler de fleste vanlige hjertestarterne til 
majoriteten av treningsdukkene eller simulatorene i 
dagens marked. Dette gir en altomfattende løsning 
på realistisk og standardisert trening.

I en situasjon kan ulike lag enkelt trene sammen, da 
du effektivt kan bytte mellom ulike 
hjertestartere. Med ShockLink trenger du ikke lenger 
å kjøpe hverken en spesifikk treningsmodell for 
hjertestarteren eller en ny treningsdukke til 
førstehjelpstrening. Dette reduserer kostnadene 
knyttet til ekte trening med hjertestartere.

Training Adapter ShockLink 
Physio/Mindray
REF 746174

Resusci Anne Luftveier
REF 746176

Luftveier m/lunge, pakke a 24 stk.
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