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NYHET
Bronkoskop til engangsbruk med
suge- og arbeidskanal
Snøgg AS og Ambu lanserer nå et nytt
engangsvideoskop/bronkoskop, aScope™ 3.
aScope™ 3 kommer i to versjoner;
standard og slim. Begge er kompatible med
aView, som er en berøringssensitiv monitor.
aScope™ 3 løser flere viktige utfordringer ved at
de alltid er lett tilgjengelige, alltid er sterile rett fra
pakningen og de trenger verken forberedelse før
bruk eller vask etter bruk. aScope ™3 er ideelt
ved en lang rekke endoskopiske prosedyrer og
kan brukes under trening uten at en risikerer å
ødelegge dyrt utstyr.
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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 AS 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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Laryngsmasker • Bandasjer • Brannbandasjer
Engangsprodukter
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2

Ambu Aura - I Laryngsmaske

Ambu Aura-I laryngsmaske er en unik anatomisk formet
engangsmaske. Masken har forsterket tupp som hindrer at cuffen
bretter seg. Den har også bitesikker tube og en ekstra myk cuff. Med
Ambu Aura-i har du i tillegg til en vanlig laryngsmaske, en maske som
du til en hver tid har mulighet til og intubere gjennom med en
standard ET-tube.

1
2

Best.nr: 712070 Ambu Aura-I laryngsmaske nr. 1
Best.nr: 712071 Ambu Aura-I laryngsmaske nr. 1,5
Best.nr: 712072 Ambu Aura-I laryngsmaske nr. 2
Best.nr: 712073 Ambu Aura-I laryngsmaske nr. 2,5
Best.nr: 712074 Ambu Aura-I laryngsmaske nr. 3
Best.nr: 712075 Ambu Aura-I laryngsmaske nr. 4
Best.nr: 712076 Ambu Aura-I laryngsmaske nr. 5
Best.nr: 712077 Ambu Aura-I laryngsmaske nr. 6
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Ambu AuraOnce Laryngsmaske

Dette er en unik anatomisk formet engangsmaske. Ambu laryngsmaske
er støpt i en kurve som følger anatomien i hals og svelg. Den unike
formen lar pasientens hode ligge i en naturlig bakoverbøyd stilling mens
masken er i bruk.
Luftveisslangen er fleksibel ved cuff og stiv ved konnektor. Dette gir en
enklere inn- og utføring. Masken har en ekstra myk cuff med en
tykkelse på kun 0,4 mm.
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Best.nr: 712014 Ambu AuraOnce laryngsmaske nr. 1
Best.nr: 712015 Ambu AuraOnce laryngsmaske nr. 1,5
Best.nr: 712016 Ambu AuraOnce laryngsmaske nr. 2
Best.nr: 712017 Ambu AuraOnce laryngsmaske nr. 2,5
Best.nr: 712011 Ambu AuraOnce laryngsmaske nr. 3
Best.nr: 712012 Ambu AuraOnce laryngsmaske nr. 4
Best.nr: 712013 Ambu AuraOnce laryngsmaske nr. 5
Best.nr: 712018 Ambu AuraOnce laryngsmaske nr. 6
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Ambu AuraStraight Laryngsmaske

Ambu AuraStraight laryngsmaske er som navnet sier en rett
engangsmaske. Denne laryngsmasken er et alternativ til
AuraOnce. Masken er tilpasset pasienter med langhals.
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Best.nr: 712040 Ambu AuraStraight Laryngsmaske nr. 1
Best.nr: 712041 Ambu AuraStraight Laryngsmaske nr. 1,5
Best.nr: 712042 Ambu AuraStraight Laryngsmaske nr. 2
Best.nr: 712043 Ambu AuraStraight Laryngsmaske nr. 2,5
Best.nr: 712044 Ambu AuraStraight Laryngsmaske nr. 3
Best.nr: 712045 Ambu AuraStraight Laryngsmaske nr. 4
Best.nr: 712046 Ambu AuraStraight Laryngsmaske nr. 5
Best.nr: 712047 Ambu AuraStraight Laryngsmaske nr. 6

16
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Ambu AuraFlex Laryngsmaske

Fleksibel og armert laryngsmasker til bruk ved f.eks. ØNH operasjoner.
Maskene vil ikke okkludere under bruk.
22
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Best.nr: 712061 Ambu AuraFlex laryngsmaske nr. 2
Best.nr: 712062 Ambu AuraFlex laryngsmaske nr. 2,5
Best.nr: 712063 Ambu AuraFlex laryngsmaske nr. 3
Best.nr: 712064 Ambu AuraFlex laryngsmaske nr. 4
Best.nr: 712065 Ambu AuraFlex laryngsmaske nr. 5
Best.nr: 712066 Ambu AuraFlex laryngsmaske nr. 6
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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.

1
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25

Uni bandasje

Uni bandasjen er en kraftig og absoberende bandasje som
kun hefter til seg selv og ikke til hud, hår eller sår.
Bandasjen leveres i en rekke forskjellige dimensjoner fra
lommepakninger til storforbrukerpakker
25
26
27

Best.nr: 012097 Uni bandasje, 8 x 50 cm
Best.nr: 012052 Uni Hodebandasje, 18 x 60 cm
Best.nr: 012232 Uni bandasje, 8 x 100 cm

27
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28

Uni bandasje

29

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

28
29

Best.nr: 012058 Uni bandasje, 8 x 500 cm
Best.nr: 012017 Uni bandasje, 25 x 500 cm
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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.

1
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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
30
31
32

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
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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.

33
35
32
36

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
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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, hefter i seg
selv og kan enkelt rives i ønsket lengde. Hefter ikke til hud og hår.
37
38

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

38

37

Idealbind, hvit

Elastisk støtte- og avlastningsbind med bandasjehaker.
Lengden er målt i strukket tilstand.
39
40
41

39

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

40

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. Polsterplast må aldri legges direkte på et sår.
Brukes aldri ved brannskader!
42

41

Best.nr: 013041 Polsterplast 9 x 200 cm
42
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43
44

Comfort Plaster

45

Et elastisk tekstilplaster med god klebekraft og med en sårpute som ikke
fester seg til såret.
43
44

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.

46
45

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.
46

Best.nr: 182018 Sutur strips
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50
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Kompresser
47
48
49
50

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

Gastupfer
51

51

52

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

Øyekompress
52

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

Elastisk Gasbind
53
54

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

BANDASJER
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55
58

57

59

Enkeltmannspakker

Enkeltmannspakker leveres i flere størrelser. Overflaten på
kompressen er belagt med en film som forebygger at den fester til
såret.
55
56
57

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 til bruk som
trykkbandasje.
60

58
59
60

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

21
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Trekanttørkle
61
62

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

62
61

63

Tubegas
63
64

65
66
67

68
69
70
71

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

64

Hansker

65

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

67

Nettbandasje

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

Sårservietter
72

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

72
68
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Hva gjør du ved brannskader?

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.
Burnshield ansiktsmaske kan
også benyttes.

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.

1
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74

73

Brannbandasjer
73
74
75
76

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

75

5

76
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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 en lindrende effekt.
Burnshield produktene er sterile og kan brukes
direkte på åpne sår. 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.

77

78

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.
77
78
79

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

79
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80

Snøgg Brannskadekoffert

Brannskadekoffert for behandling av brannskader.
Produktinformasjon:
H: 29 cm, B: 39,5 cm, D: 9 cm
80

81

Best.nr: 872035 Snøgg Brannskadekoffert, oransje

Snøgg Brannskadeskrin

81

82

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

Burnshield Easy Care Burn Kit

82

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
Best.nr: 872055 Easy Care Burn Kit, blå

BRANNBANDASJER
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Branntepper

Burnshield Branntepper fukter, lindrer, kjøler og
beskytter brannskaden. Pakningene er sterile
for å redusere faren for infeksjoner, og geleen i
brannteppet skylles uproblematisk ut av såret
med vann. Vi har et godt utvalgt med
branntepper i fornuftige størrelser tilpasset dine
sikkerhetsbehov.
83
84
85
86

Best.nr: 870100 Burnshield, 120 x 120 cm
Best.nr: 870101 Burnshield, 245 x 160 cm
Best.nr: 871110 Bomull, 100 x 100 cm
Best.nr: 871115 Bomull, 100 x 200 cm

83

86

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.
87
87

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.

89

88

Best.nr: 872040 Mini Burns Kit

Brannskadepakke

Liten og praktisk å ha med i vesken eller på tur. Inneholder
Hydrogel Burnblott og plasterstrips.
88
89

Best.nr: 871017 Brannskadepakke
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92

91

90

Replantasjonsposer

Replantasjonsposer i 3 forskjellige størrelser for
oppbevaring og transport av amputerte kroppsdeler.
Posene inneholder is, folie for oppbevaring og sterile
kompresser.
90
91
92

Best.nr: 173009 Replantasjonspose, small
Best.nr: 173010 Replantasjonspose, medium
Best.nr: 173011 Replantasjonspose, large

Sic Sac oppkastposer

Sic Sac oppkastposer pk. à 50 stk. Enkle og praktiske
oppkastposer. Sic Sac er enkel og praktisk i bruk,
samtidig som den gir høy pasientkomfort. Den er enkel
å lukke igjen og oppbevare under transport.
93

93

Best.nr: 199500 Sic Sac oppkastposer, pk. à 50 stk.
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Ambu aScope • Instrumenter

2
AMBU
ASCOPE

NYHET
Bronkoskop til engangsbruk med suge- og
arbeidskanal

Snøgg AS og Ambu lanserer nå et nytt engangsvideoskop/
bronkoskop, aScope™ 3. aScope™ 3 kommer i to versjoner;
standard og slim. Begge er kompatible med aView, som er en
berøringssensitiv monitor. aScope™ 3 løser flere viktige
utfordringer ved at de alltid er lett tilgjengelige, alltid er sterile
rett fra pakningen og de trenger verken forberedelse før bruk
eller vask etter bruk. aScope ™3 er ideelt ved en lang rekke
endoskopiske prosedyrer og kan brukes under trening uten at
en risikerer å ødelegge dyrt utstyr.

1

Ambu® aScope™ 3 – standard
Ytre diameter på skopet er 5,0 mm
Indre diameter i kanalen er 2,2 mm
Fiksering av ET – tube
Bøyningsvinkel: 150o/130o

Ambu® aScope™ 3 – slim

Ytre diameter på skopet er 3,8 mm
Indre diameter i kanalen er 1,2 mm
Fiksering av ET – tube
Bøyningsvinkel: 130o/130o

AMBU ASCOPE
www.snogg.no
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aScope™3 egner seg for følgende prosedyrer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intubasjoner
ETT – plassering av endotrakealtube
BI – undersøkelse av luftveiene
Luftveishygiene som oppsug av mucus
PDT – perkutan dilatasjons trakeostomi
BW – bronkial vask
BAL – bronko-alveolær lavage
BB – bronkial blokade (aScope 3 Slim)
DLT – korrekt plassering av dobbel lumen
tube (aScope 3 Slim)
Aintree ® kateter (aScope 3 Slim)
Prosedyrer hvor en trenger arbeidskanal eller sug

2

Bruk av aScope™ 3 handler om å øke sikkerheten for pasientene ved at en
minimerer risikoen for nosokomiale infeksjoner, alltid har et skop for hånden
og har muligheten til å trene på intubasjon og bronkoskopi uten å frykte
store reparasjonskostnader.

aView – god bildekvalitet og enkel navigasjon
•
•
•
•
•
•

3

Portabel monitor med berøringsskjerm
Operasjonell på få sekunder
Intuitivt brukergrensesnitt
Muligheter for innspilling av video eller ta bilde
Enkel filoverføring til USB minnepinne
Oppladbare batterier (holder til 3 timers bruk)

aView er en monitor med 8,5 tommers TFT LCD skjerm som passer til alle
nåværende og tidligere versjoner av aScope. Den kan plasseres på et bord
eller festes på en IV-stang med medfølgende utstyr.
1
2
3

Best.nr: 121857 Videoskop Ambu® aScope™ 3 standard
Best.nr: 121854 Monitor aView til Ambu® aScope ™ 3
Best.nr: 121856 Videoskop Ambu® aScope™ 3 slim
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Fødselskoffert Baby

Baby fødselskoffert er en spesialkoffert til
bruk ved fødsel under transport. Innholdet er
utarbeidet av spesialister innen
fødselsområdet, og pakket i solide sterile
forpakninger. Baby fødselskoffert inngår som
standard utstyr i ambulanser.

4

6

Fødselskoffert Baby

H: 25 cm • B: 40 cm • D: 8,5 cm
4
5
6

Best.nr: 021064 Fødselskoffert
Best.nr: 028505 Avnavnlingssett
Best.nr: 028502 Forløsningssett

7

Blodtrykksmåler Precisa
7

Enkel manuell blodtrykksmåler.
Best.nr: 124206

Stetoskop Nurse
8

Stetoskop Nurse
Best.nr: 124424

Stetoskop Ri-Rap 80 cm
9

Stetoskop Ri-Rap 80 cm
Best.nr: 124415

9
8

INSTRUMENTER
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10

11

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 en gripe 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.

12

10
11

12
13

Best.nr: 121204 S-Cut
Best.nr: 121205 S-Cut Mini
Best.nr: 121206 Veske til S-Cut
Best.nr: 121200 S-Cut samlepakke, består av 4 knivblader, 4 deksler

13

33
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14

15

Nåleholder
14

Best.nr: 120201 Nåleholder rett
16

Pinsetter

Pinsettene leveres i ulike størrelser.
15
16
17
18

Best.nr: 125006 Anatomisk pinsett, rustfri, 13 cm
Best.nr: 125005 Splintpinsett
Best.nr: 125003 Hakepinsett
Best.nr: 125001 Pinsett, 8 cm

17

18

INSTRUMENTER
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22

23

21

20

19

Samlepakke
19

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

Bandasjesaks
20
21
22
23
25

Sakser i mange ulike størrelser og kvaliteter.
Best.nr: 124601 Saks Aeskulap, rustfri
Best.nr: 124815 Saks, spss/butt, 14 cm, rustfri
Best.nr: 124606 Saks Lister, 14 cm, rustfri
Best.nr: 124617 Kraft bandasjesaks, 15 cm

Aterieklemmer

24

24

Arterieklemme rett
Best.nr: 124803 Aterieklemme rett

25

Arterieklemme bøyd
Best.nr: 124806 Aterieklemme bøyd

35
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26

Hypotermitermometer
26

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

27
28

Pussbekken
27
28

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

Fingersmokk
29

Fingersmokk i skinn
Best.nr: 121605 Fingersmokk, skinn

29

30

Pennelykt og øyemagnet

En enkel lykt med klips for plassering i brystlomme.
Magnet til å kunne fjerne fremmedlegeme fra øyet.
30
31

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

31
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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

Ambus treningsdukker har kontrollpanel for kontroll av riktig
hjertekompresjon og munn - til - munn.

38
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3
AMBU
MAN

Ambu® Trådløse system

Ambu Wireless treningsdukker er den nye generasjonen av
treningsdukker for HLR/AHLR uten kabel mellom dukke og
PC/simulator. Treningen på dukkene blir veldig realistisk og
kan brukes i enhver treningssituasjon både ute og inne.

Ambu® Cardiac Care Trainer W

Ambu Wireless leveres med integrert, forbedret og oppdatert
CPR program. Dette vil gjøre opplæring, repetisjonstrening og
evalueringen veldig realistisk og lærerikt. Dukken har wlan
integrert men kan også drives via USB kabel til PC. Informativ
informasjon og evaluering som kan lagres på hver enkelt elev.
Ambu Man W gjenopplivningsdukke har trådløst system
innebygd i dukken og har et unikt hygienisk system for å
hindre kryssinfeksjoner ved trening av munn til munn metoden.
Systemet er unikt fordi hver utøver har sitt eget utskiftbare
ansikt og engangs hodepose. Den har kontrollpanel for
kontroll av riktig hjertekompresjon og munn til munn.
Justerbar brystkasse gjør treningen realistisk i forhold til
hardhet i brystkassen på ulike pasienter.

Med Ambu Cardiac Care kan følgende momenter
trenes:
• Ventilering med maske og bag
• Utvendig hjertekompressjoner
• Defibrillering. Rytmeboks for simulering av
diverse hjerterymer, følbar puls osv.
• EKG overvåking
• Intubering
• Ambu Cardiac Care leveres med
IV arm for trening i innsetting av venfloner,
injeksjoner, infusjonsvæsker osv.
1
1

Best.nr: 740019 Modell W Inkludert Infusjonsarm

TRENINGSDUKKER
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Ambu® Defib Trainer W

2

3

4

3
4

41

Ambu Defib trener er en avansert dukke for trening av
tidlig defibrillering med AED semi-automatiske og
manuelle defibrillatorer. Ambu Defib trainer har Ambus
patenterte hygienesystem, som gjør at treningen blir
100 % hygienisk.
Best.nr: 740013 modell W

Ambu® Airway Man W+I

Ambu Man Mod W leveres med trådløs overføring av
data til PC. Dataprogram for en effektiv og innholdsrikt
evaluering av utført trening på hjerte lunge redning
medfølger. Treningen kan lagres på PC. Det kan kobles
opp 6 trådløse dukker på samme pc. Ambu Man W Torso
leveres m/kontrollinstrument, 5 stk. ansikter;
100 stk. hodeposer, og i transportbag som kan brukes
som underlag i undervisningen. Den er enkel og lett å
bære.
Best.nr: 740018 modell W
Best.nr. 740017 modell I

3
AMBU
MAN

Ambu® Man W + I

Ambu® Man W+ I gjenopplivningsdukker har et unikt
hygienisk system for å hindre kryssinfeksjoner ved trening
av munn-til-munn metoden. De har kontrollpanel for
kontroll av riktig hjertekompresjon og munn-til-munn.
Justerbar brystkasse gjør treningen realistisk i forhold til
hardhet i brystkassen på ulike pasienter. Ambu® Man kan
simulere puls i halsen, og kan ventileres med maske og
ventilasjonsbag.
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-lunge-redning.
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.

5

6

Ambu® Man W + I
5
6
7

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
7

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, for å hindre
kryssinfeksjoner ved trening av munn til munn metoden.
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.
8
8

Best. nr: 740055 Ambu® SAM

TRENINGSDUKKER
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10

Hodeposer/Ansikter

Treningsdukkene fra Ambu har et patentert
hygienesystem for å hindre kryssinfeksjoner ved trening av munn til munn metoden. Systemet er unikt fordi
hver utøver har sitt eget utskiftbare ansikt og engangs
hodepose.

9

12

9
10

11
12
13

11
13
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Best.nr: 741000 Ansikter Ambu® Man og SAM
Best.nr: 741005 Hodeposer Ambu® Man og SAM

Best.nr: 741060 Ansikter Kyle, 10 stk.
Best.nr: 741041 Ansikter Ambu Baby
Best.nr: 741040 Hodeposer Ambu Baby

3
AMBU
MAN

Ambu® Baby

Ambu Baby er en naturtro gjenopplivningsdukke som
tilsvarer et ett år gammelt barn. Hver person som øver
benytter en ansiktsmaske og en engangs hodepose.
Med Ambu Baby trenes gjenopplivning både ved munn
til munn og munn til nese. Hodet er naturlig bevegelig,
og bryst hever og senker seg ved innblåsing/utånding.
Ved innblåsing i mage vil denne også heve og senke
seg. Instruktøren kan simulere puls og blokkering av
luftveier. Hjertekompresjon trenes med naturlig trykk på
riktig trykkpunkt.

14

Ambu® Baby treningsdukke

Dukken leveres i bærekoffert med 5 stk. ansikter og
100 stk. hodeposer.
14

Best.nr: 740006 Ambu Baby treningsdukke
15

Kyle treningsdukke

Kyle har et hygenisk system for å hindre,kryssinfeksjoner.
Hver utøver benytter sitt eget utskiftbare
munn/nesestykke. Kyle er realistisk, anatomisk riktig, og tilsvarer
et barn på ca. 3 år. Kyle leveres med 3 stk. munn/nesestykker,
3 stk. lungeposer, t-shirt og shorts.
Leveres i nylonbag med skulderstropp.
15

Best.nr: 740020 Kyle treningsdukke

TRENINGSDUKKER
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Ambu® IV Arm

Ambu Infusjonsarm for demonstrasjon, trening og
innsetting av kanyler og kateter, injeksjon av
medikamenter, infusjon av væsker, uttaging av
blodprøver og pulsføling. Vener og arterier er forsynt
med indikatorerer som viser fargeendring under
injeksjon og infusjon. Væskereservoaret er
innebygget i overarmen, og IV treneren har et
ventilsystem som forhindrer luftlommer i vener og
arterier. Hånden er fleksibelt forbundet med armen ved
håndleddet.

16

17

Ambu® IV Arm

IV treneren leveres med kombinert underlag og
bærekoffert. IV treneren kan monteres på Ambu Man
gjenopplivningsdukker.
16

Best.nr: 744005 Ambu IV Arm

Ambu® Intubasjonstrener

Intubasjonstreneren gir en meget oversiktlig og
realistisk simulering ved bevegelse av hode,
nakkevirvler og kjeve. Den er meget effektiv for øvelse
av intubasjonsteknikk ved bruk av laryngoskop og
tuber. Treneren gir lydsignal om man med
laryngoskopet legger for stort press på tennene, eller
intuberer i mage.
17

45

Best.nr: 742003 Ambu Intubasjonstrener
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ROCKSNAKE
Sekker og vesker
Under ekstreme forhold

AKUTTSEKKER
AKUTTVESKER
Rocksnake sekker/vesker • Openhouse
sekker/vesker

4
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Rocksnake

Rocksnakeproduktene er ideelle for transport og
oppbevaring avførstehjelpsutstyr og annet
redningsutstyr ved redning i ulendt terreng, bruk i
helikopter, alpinredningstjenester osv.
Brukervennlighet og høy kvalitet er kombinert med
høy brukerkomfort. Både nylon og plymarstoffet er
vannavisende.

1

Docsnake 48 MTX
DOCSNAKE 48 MTX er ikke bare en ryggsekk, men en
ryggsekk med et ekstremt fleksibelt system for
profesjonell nødhjelp. Hovedrom med 7 moduler. Alle
modulene festes med borrelås for enkel tilpasning.
Avtakbart, regulerbart hoftebelte (38 mm bredt).
Anatomisk formede skulderremmer med
brystspenne. 2 solide bærehåndtak (topp og side).
Refleks for økt synlighet. Sekken kommer i slitesterkt
Polymarstoff som er lett å renholde.
Lomme på undersiden for oppbevaring av regntrekk.
Merking med logo/tekst kan individuelt tilpasses.
Produktinformasjon
Farge: Rød
Volum: ca. 62 ltr. Vekt: 3225 gram
H: 57 cm • B: 35 cm • D: 29 cm
1

Best.nr : 022021 Docksnake 48 MTX

1

AKUTTSEKKER
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Produktene fra Rocksnake er modulbasert noe som gjør
sekkene og veskene fleksible og oversiktlige. Enhetene er alle
kledd med borrelås innvendig noe som gjør at tilpasningen til
hver enkelt bruker blir enkel.
Sekkene og veskene fra Rocksnake har et ergonomisk bæresystem, noe som gjør at disse sekkene er et naturlig valg for
redningstjenester i inn – og utland.
Merking med logo/tekst kan individuelt tilpasses.

2

Docsnake 48 MX

Docsnake 48 MX er utformet i slitesterkt
nylonstoff som er lett å renholde. Sekken har et
modulbasert hovedrom, rom for sikkerhetssutstyr, samt
separat rom for personlig utstyr.
Sekken har regulerbart midjebelte ( 38mm bredt),
anatomisk formede skulderremmer med brystspenne og
fløyte. Den har 2 solide bærehåndtak, samt refleks for
økt synlighet.

2

Produktinformasjon
Farge: Rød
Volum: ca. 65 ltr. Vekt: 2840 gr
H: 57 cm • B: 35 cm • D: 29 cm
2
2

Best.nr : 022022 Docsnake 48 MX
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3

Docsnake 45 MSE
DOCKSNAKE 45 MSE er førstevalget i de tilfeller hvor
vekten på sekken spiller en stor rolle. Sekken har
hovedrom med 6 moduler. Alle modulene festes med
borrelås for enkel tilpasning. Egne rom for sikkerhets
– og personlig utstyr. Avtakbart, regulerbart hoftebelte
(38 mm bredt). Anatomisk formede skulderremmer med
brystspenne. 2 solide bærehåndtak (topp og side).
Refleks på alle sider for økt synlighet.
Merking med logo/tekst kan individuelt tilpasses.
Produktinformasjon
Farge: Rød
Volum: ca 43 ltr. Vekt: 2750 gram
H: 57 cm • B: 34 cm • D: 25 cm
3

3

Best.nr: 022030 Docsnake 45 MSE

AKUTTSEKKER
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4

VIPER 40TX Multilayer
VIPER 40TX Multilayer er den mest innovative modellen
av Viperveskene. Vesken er inndelt i 3 lag med moduler,
alle med forskjellig dybde. Alle modulene festes med
borrelås for enkel tilpasning. Den kompakte størrelsen
sammen med god plass gir en god oversikt over
utstyret. Skjulte, anatomisk formede skulderremmer.
2 solide bærehåndtak (topp og side). Refleks på alle
sider for økt synlighet. Ekstra forsterkning på kantene og
hjørnene, samt beskyttelse på glidelåsen.
Sekken kommer i polymarstoff som er lett å renholde.
Merking med logo/tekst kan individuelt tilpasses.

4

4

4

Produktinformasjon
Farge: Rød
Volum: ca. 56 ltr. Vekt: 4645 gram
H: 55 cm • B: 41 cm • D: 25 cm
Best.nr: 022026 Viper 40TX Multilayer
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VIPER 34 TX

Veske tilpasset medisinsk hjelp på flere fagområder. Det
er en solid, lett og hendig veske. Hovedrom med
6 moduler. Alle modulene festes med borrelås for enkel
tilpasning. Skjulte, anatomisk formede skulderremmer.
2 solide bærehåndtak (topp og side). Refleks på alle
sider for økt synlighet.
Ekstra forsterkning på kantene og hjørnene, samt
beskyttelse på glidelåsen.
Merking med logo/tekst kan individuelt tilpasses.

5

5

Produktinformasjon
Farge: Rød
Volum: ca 47 ltr. Vekt: 4220 gram
H: 52 cm • B: 40 cm • D: 22 cm
Best.nr: 022029 VIPER 34 TX

5

AKUTTVESKER
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6

VIPER 17V Plus TX

Funksjonell tilleggsveske til bruk sammen med f.eks.
Viper 34 TX, som en bandasjeveske, barneveske, eller
oksygenveske. Hovedrom med 3 moduler. Alle modulene
festes med borrelås for enkel tilpasning. Skjulte,
anatomisk formede skulderremmer.
2 solide bærehåndtak (topp og side). Refleks på alle
sider for økt synlighet. Ekstra forsterkning på kantene og
hjørnene, samt beskyttelse på glidelåsen.
Merking med logo/tekst kan individuelt tilpasses.

6

6

Produktinformasjon
Farge: Rød
Volum: ca. 34 ltr. Vekt: 2735 gram
H: 52 cm • B: 40 cm • D: 15 cm
Best.nr: 022028 Viper 17V Plus TX

6
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7

VIPER 17 HTX

Funksjonell tilleggsveske til bruk sammen med f.eks.
Viper 34 TX, som en bandasjeveske, barneveske, eller
oksygenveske. Hovedrom med 5 moduler. Alle
modulene festes med borrelås for enkel tilpasning.
Justerbar og avtakbar skulderrem. Solid bærehåndtak.
Refleks på alle sider for økt synlighet. Ekstra
forsterkning på kantene og hjørnene, samt beskyttelse
på glidelåsen. Merking med logo/tekst kan individuelt
tilpasses.

7

7

Produktinformasjon
Farge: Rød
Volum: ca 26 ltr. Vekt: 2265 gram
H: 28 cm • B: 41 cm • D: 23 cm
Best.nr: 022027 Viper 17 HTX

7
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8

9

Medikamentenheter

8

Medikamentenhetene i softshell er lette, har fleksibel
løsning for festing av medikamenter og er enkle å rengjøre.
Enhetene er alle dekket med borrelås innvendig slik at
man kan innrede vesken etter eget behov. Alle delene
innvendig kan flyttes og monteres fritt i vesken. Dette gjør
medikamentenhetene veldig universale å bruke.
Medikamentenhetene kommer med et godt bærehåndtak,
leveres i 3 størrelser og i farge rød
Produktinformasjon
Medikamentveske str. L
Vekt: 585 gram
H: 29 cm • B: 17 cm • D: 11 cm
Best.nr: 022025

9

Medikamentveske str. M
Vekt: 470 gram
H: 22 cm • B: 17 cm • D: 11 cm
Best.nr: 022024

10

Medikamentveske str. S
Vekt: 320 gram
H: 19 cm • B: 17 cm • D: 11 cm
Best.nr: 022023

10
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12

TILBEHØR

Løse deler med velcrofeste til Rocksnake produktene.
Kan leveres separat. Tilpass innhold etter eget behov. Ta
kontakt for sortiment.
11
12
13
14
15

Best.nr. 022039
Best.nr: 022040
Best.nr: 022041
Best.nr: 022042
Best.nr: 022047
Best.nr: 022228

Blå, 2 ml - 8 strikk
Rød, 5 ml - 6 strikk
Sort 10 ml - 5 strikk
Hvit 10 ml - 4 strikk
Sort 17 ml - 1 strikk
Rød 20 ml - 3 strikk

13

14

15
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16

17

TILBEHØR

Alle Rocksnake produktene er dekket med borrelås
innvendig for individuell tilpasning av moduler,
medikament oppbevaring og feste for utstyr.

18

16
17
18
19
19

20

Best.nr: 022263 Modul plast #3
Best.nr: 022265 Modul plast #5
Best.nr: 022043 Flaskelomme 25 ml
Best.nr: 022044 Laryngoskopholder
Best.nr: 022045 Modullomme 0,4 ltr.

20
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Snøgg presenterer et bredt utvalg av
akuttsekker og vesker i en ypperlig kvalitet fra
Openhouse. Med stoffet MicrAgard®
representerer vi det ypperste innen oppbevaring
og transport av akuttmedisinsk utstyr.

22

Akuttsekk

Snøgg Akuttsekk leveres med en praktisk innredning for
oppbevaring og transport av utstyr. Innvendig er det
6 gjennomsiktige moduler festet med borrelås og
praktiske nettinglommer til diverse intuberingsutstyr.
Utvendig frontlomme med veske til f.eks. plassering av
utstyr for behandling av barn. Det er også lommer på
sidene og toppen av sekken. Topplommen passer
til medikamentenhet medium. Sekken leveres i blå
eller grønn farge med reflekstråd som gjør den synlig
i mørket. Solide bærehåndtak og skulderstropper er
standard.

21
22

21

22

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul • Blå/gul
H: 55 cm • B: 47,5 cm • D: 26 cm
Materiale: MicrAgard®
Best.nr: 022142 Akuttsekk, grønn
Best.nr: 022152 Akuttsekk, blå
22
21
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23

Ambulansesekk

24

24

Snøgg Akuttsekk Ambulanse er en meget praktisk og
innholdsrik akuttsekk. Den leveres med 9 stk.
gjennomsiktige moduler som er festet med borrelås
innvendig i sekken. Inndelingen gjør det enkelt å ha
oversikt over utstyret til enhver tid. Det er et avtagbart
festebrett i midten med strikk og nettinglommer for
plassering av f.eks. svelgtuber, trachealtuber, sakser.
Sekken har 2 minivesker montert utvendig og kan brukes
som f.eks. brannveske for brannskadebehandling og
veske for behandling av barn. Veskene er avtagbare.
Sekken leveres med solide skulderstropper som gjør
sekken behagelig å bære. Det er bærehåndtak i topp og
på en av sidene. Polstret og justerbar pute i rygg gir meget
god støtte. Snøgg Akuttsekk Ambulanse leveres med
reflekstråd som gjør sekken lett synlig i mørket.

23

23

23
24

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul • Blå/gul
Materiale: MicrAgard®
H: 55 cm • B: 33 cm • D: 28 cm
Best.nr: 022140 Ambulanse sekk, grønn
Best.nr: 022052 Ambulanse sekk, blå
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25
25

Akuttsekk offshore

En hendig og praktisk akuttsekk for oppbevaring av
akuttmedisinsk utstyr. Sekken er utviklet sammen med
sykepleiere hos Hydro og Statoil til bruk på
bl.a. plattformer. Sekken leveres med flere moduler for
utstyr, disse er gjennomsiktlige slik at en enkelt får
oversikt på hvor utstyret ligger plassert i sekken.
Modulene er i forskjellige farger. Alle modulene kan
plomberes for å gjøre den daglige sjekk av utstyret
enklere. Praktiske og gode bærehåndtak er plassert
i toppen av sekken, samt i en av sidene. Sekken har
også polstrede skulderstropper.
Produktinformasjon
Farge: Blå
Materiale: MicrAgard®
H: 53,5 cm • B: 35 cm • D: 17 cm
25

25

Best.nr: 022007 Akutt sekk offshore

25
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26

26

Førstehjelpssekk
Dette er en enkel og praktisk sekk for oppbevaring
og transport av forskjellig typer førstehjelps- og
akuttmedisinsk utstyr. Denne sekken er også utviklet i
samarbeid med sykepleiere på Hydro og
Statoil til bruk i på resquebåter, livbåter, osv.
Leveres med 2 moduler samt oksygenmodul for 1 ltr
okysygenflaske. Det er også laget nettinglomme
innvendig i lokket for plassering av nakkekraver.
Alle modulene kan plomberes for å gjøre den
daglige sjekk av utstyret enklere. Sekken har
bærehandtak i toppen, samt gode skulderstropper
for å bære som en ryggsekk. Sekken leveres i rød
farge med merkelomme utvendig.
Produktinformasjon
Farge: Rød
Materiale: Ikke MicrAgard®
H: 60 cm • B: 28 cm • D: 12 cm

26

26

Best.nr: 022189 Førstehjelp sekk
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27

Rescuesekk BÅT

Sekk for oppbevaring og transport av oksygenutstyr og
akuttmedisinske produkter som ventilasjonsbag, maske
osv. Sekken leveres med 4 moduler og en praktisk
innredning for oksygenflaske. Bærehåndtak og
skulderstropp er standard.

27

Produktinformasjon
Farge: Rød/gul
Materiale: MicrAguard®
H: 55 cm • B: 35 cm • D: 18 cm
27

Best.nr : 022137 Rescue sekk BÅT

27
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28
28

Bandasjesekk

Snøgg akuttsekk bandasje er en liten meget praktisk
sekk for oppbevaring og transport av akuttmedisinsk
utstyr samt bandasjemateriell. Innvendig i sekken er
det 5 moduler som enkelt kan løsnes og
tas ut. Det er plass for oksygenflaske på inntil 1 liter
med regulator og annet akuttmedisinsk utstyr.
Reflekstråd gjør sekken lett synlig i mørket. Skulderstropp
og bærehåndtak er standard. Denne sekken brukes
som akuttsekk av flere ambulansetjenester i Norge.
Produktinformasjon
Farge: Blå/gul
Materiale: MicrAgard®
H: 41 cm • B: 51 cm • D: 29 cm
28

Best.nr: 022051 Bandasje sekk

28
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29
29

Respondersekk
Snøgg akuttsekk responder er en liten praktisk sekk for
oppbevaring og transport av akuttmedisinsk utstyr samt
bandasjemateriell. Sekken har flere moduler for utstyr
plassert innvendig som enkelt kan løsnes og tas ut. Det
er plass til oksygenflaske på inntil 1 liter. Sekken har
lomme utvendig for oppbevaring av enkle AED
hjertestartere. Skulderstropp og bærehåndtak er
standard.
Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul
Materiale: MicrAgard®
H: 40 cm • B: 40 cm • D: 22 cm
29

Best.nr: 022151 Responder sekk
29
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30

Veske Akutt
En anvendelig og praktisk akuttveske for oppbevaring og
transport av akuttmedisinske produkter. Kan også brukes
som en veske for oppbevaring og transport av
førstehjelpsutstyr og hjertestarter (AED). Vesken har en
frontlomme for oppbevaring av bandasjer, plaster,
hansker osv. Innvendig leveres vesken med moduler.
Modulene leveres i forskjellige farger, og med
gjennomsiktig front og merkelomme for bedre oversikt og
merking av hvilket utstyr som ligger i de forskjellige.
Vesken har solide bærehåndtak og leveres med
skulderstropp.

30

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul
Materiale: MicrAgard®
H: 27 cm • B: 40 cm • D: 24 cm
30

Best.nr: 022254 Veske Akutt
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31

31

Veske Responder
En praktisk veske for oppbevaring og transport av
akuttmedisinsk utstyr. Vesken har plass til
oksygenutstyr, ventilasjonsutstyr, bandasjemateriell ol.
Justerbare rom for oksygenflaske gjør tilpasningen
enkel for ulike størrelser på oksygenflasken. Vesken
har åpning for oksygenuttak i siden. Dette gjør det
enkelt å gi pasienten oksygenbehandling uten å åpne
selve vesken. Vesken leveres med bærehåndtak og
skulderstropp.
Produktinformasjon
Farge: Blå/gul
Materiale: MicrAgard®
H: 30 cm • B: 61 cm • D: 22 cm
31

31

Best.nr: 022063 Veske Responder
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32

Veske Intubasjon
Denne vesken er laget for oppbevaring og
transport av utstyr for intubasjon. Vesken har 2 rom
med strikk, og nettinglommer til festing av
intubasjonsutstyret. På hver side av vesken
innvendig er det festet 2 brett som har påsydd
nettinglommer for oppbevaring av diverse utstyr
som stetoskop osv. Utstyret i vesken blir meget
oversiktlig, noe som vil gjøre det enkelt og raskt å
finne riktig utstyr. Vesken leveres med bærehåndtak
i toppen av vesken. Utvendig merkelomme er
standard, slik at en kan merke vesken.
Produktinformasjon
Farge: Blå/gul
Materiale: MicrAgard®
H: 23 cm • B: 33 cm • D: 10 cm
32

Best.nr: 022077 Veske Intubasjon
32
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33

33

Veske Traume

En meget anvendelig og praktisk veske som i dag
brukes som akuttveske for behandling av traume.
Denne vesken kan også brukes som akuttenhet i stedet
for akuttsekk. Denne vesken er utarbeidet i samarbeid
med blant annet ambulansetjenesten ved Stavanger
Universitetssykehus. Vesken leveres som standard i
farge gul/grønn med reflekssøm. Utvendig merkelomme
er standard. Vesken leveres med bærehåndtak og
skulderstropp.
Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul
Materialet: MicrAgard®
H: 30 cm • B: 44 cm • D: 22 cm
33

33

Best.nr: 022133 Veske Traume
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Veske Barn/Baby
En velegnet og praktisk veske for oppbevaring og
transport av utstyr for behandling av barn. Innredningen
er laget for oppbevaring av blant annet ventilasjonsutstyr,
fødesett osv. Vesken leveres med 2 gjennomsiktige
moduler og nettingrom. Vesken leveres grønn/gul med
reflekssøm og utvendige merkelommer. Vesken har
bærehåndtak og skulderstropp.

34

34

34

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul
Materiale: MicrAgard®
H: 28 cm • B: 30 cm • D: 18 cm
Best.nr: 022078 Veske Barn/Baby

Veske Brann

35

Veske for oppbevaring og transport av brannbandasjer og
annet bandasjemateriell. Vesken leveres med 2
gjennomsiktige moduler og nettingrom. Modulene er
festet med borrelås og kan enkelt tas ut. Vesken leveres i
rødt med reflekssøm og utvendig merkelomme.
Bærehåndtak og skulderstropp er standard.

35

Produktinformasjon
Farge: Rød/gul
Materiale: MicrAgard®
H: 28 cm • B: 30 cm • D: 18 cm
Best.nr: 022120 Veske Barn/Baby
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36

Veske Bandasje stor

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.
Produktinformasjon
Farge: Blå/gul
Materiale: MicrAgard®
H: 28,5 cm • B: 43 cm • D: 18,5 cm
36

Best.nr: 022062 Veske Bandasje stor

36
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37

Veske Bandasje Liten

En praktisk og hendig veske for oppbevaring av
førstehjelp - og annet utstyr. Vesken har bærehåndtak i
toppen og leveres med 2 innvendige moduler som er
festet med borrelås. Modulene kan enkelt tas ut og har
beltefeste montert. Gjennomsiktige lommer gjør
det enkelt å holde oversikten over innholdet. Det er også
merkelommer innvendig i modulen for å tekste hvilket
utstyr som ligger i modulene. Det er nettinglomme i
lokket på vesken.

37

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul
Materiale: MicrAgard®
H: 28 cm • B: 33 cm • D: 7,5 cm
37

Best.nr: 022060 Veske Bandasje liten
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38

Veske Infusjon 3 ltr.

Isolert varmeveske med plass til 3 liter infusjonsvæske.
Elektronisk styring av oppvarmingen opp til 38°C.
Vesken leveres komplett med ladekabler,
beskyttelsestrekk for infusjonsslange, samt detaljert
brukerveiledning.
Tilleggsutstyr: Skinne til veggmontering.
Fly godkjent. Elektronisk oppvarming 12V/220V
Produktinformasjon
Farge: Grønn
Materiale: MicrAgard®
H: 26 cm • B: 40 cm • D: 12 cm
38

38

Best.nr: 022049 Veske Infusjon 3 ltr.
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Veske Oksygen Polstret

Snøgg oksygenveske er en meget praktisk og enkel veske
for oppbevaring og transport av oksygenflaske og annet
utstyr. Vesken blir levert med lomme i front av vesken for
plassering av utstyr som f.eks. ventilasjonsbag voksen. Det
er også nettinglomme innvendig i toppen på vesken for
oppbevaring av oksygenmasker.
39

40

Veske Oksygen Polstret

41
39
40

Denne vesken brukes daglig av mange
ambulansetjenester rundt om i Norge. Vesken leveres
med bærehåndtak og skulderstropp.
Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul
Farge: Blå/gul
Materiale: MicrAgard®
H: 60 cm • B: 29 cm • D: 20 cm
Best.nr: 022054 Veske Oksygen Polstret, grønn
Best.nr: 022129 Veske Oksygen Polstret, blå

Veske Oksygen 5 ltr.

41

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®
H: 75 cm • B: 24 cm • D: 24 cm
41 Best.nr: 022057 Veske Oksygen 5 ltr.
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Veske Ambulanse

En nyutviklet serie på 3 vesker som er laget for å plasseres i
oppbevaringsskapene til blant annet Volkswagen
Ambulanser. Veskene leveres i 3 forskjellige farger: rød, blå
og grønn. Utstyret til veskene plasseres i oversiktlige og
gjennomsiktige moduler med borrelåsfester. Veskene er
beregnet for utstyr som ventilasjon, infusjon,
bandasjemateriell osv. Alle modulene kan plomberes for
å gjøre den daglige sjekk av utstyret enklere. Veskene har
bærehandtak i toppen, og merkelomme i front av vesken.

42

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul • Blå/gul • Rød/gul
Materiale: MicrAgard®
H: 18 cm • B: 43 cm • D: 14 cm
42
43
44

Best.nr : 022003 Veske Ambulanse grønn/gul
Best.nr : 022002 Veske Ambulanse blå/gul
Best.nr : 022001 Veske Ambulanse rød/gul

43

44
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Medikamentveske Anestesi

En meget praktisk og oversiktlig veske for oppbevaring og
transport av medikamenter. Vesken brukes daglig av
ambulansetjenester, samt hos anestesiavdelinger på flere
sykehus. Vesken leveres med 3 skumskinner for
glassampuller, samt 1 skumskinne for plastampuller. Disse kan
skiftes ut. Vesken har også 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 topp av
vesken.

45

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul
Materiale: MicrAgard®
H: 26,5 cm • B: 32 cm • D: 9 cm
45

Best.nr: 021998 Medikamentveske Anestesi

45

Veske Medikament L

En praktisk og oversiktlig veske for oppbevaring og
transport av medikamenter. Enheten leveres med
skuminnredning og strikk. Merkelomme utvendig er
standard, og vesken har bærehåndtak i toppen.

46

Produktinformasjon
Farge: Grønn/gul
Materiale: MicrAgard®
H: 28 cm • B: 28 cm • D: 9 cm
46

Best.nr: 022176 Medikamentveske L
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Medikamentveske S

En enkel veske for plassering og oppbevaring
av medikamenter. Vesken leveres med ferdig
utstanset skum for ampuller, glass ol.

47

Produktinformasjon
Farge: Gul
Materiale: MicrAgard®
H: 17,5 cm • B: 24 cm • D: 5 cm
Best.nr : 022066 Medikamentveske S

47

47

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

48

Produktinformasjon
Farge: Gul
Materiale: MicrAgard®
H: 13 cm • B: 25 cm • D: 9 cm
Best.nr: 022074 Medikamentveske M

49

Plombering
49

Alle sekker, vesker, medikamentenheter og
moduler kan plomberes.
Best.nr: 022567 Plombering

50

Moduler

48

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. Merkeskinne i plast er sydd
på innsiden av det gjennomsiktige lokket. Bærehåndtak
og reflekstråd er standard på alle modulene.
Ta kontakt for størrelser og fargevalg på moduler.
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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 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

2

Best.nr: 222115 Zoll elektroder CPR-D PADZ
3

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

Hjertestarter Supply Kit inneholder alt du
trenger i en hjertestans situasjon. Kittet
oppbevares sammen med hjertestarteren og brukes
til å klargjøre pasienten for påsetting av elektrode,
og for å kunne utføre førstehjelp/HLR underveis.
4

Best.nr: 222147 Hjertestarter Supply Kit

4

5

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 munn - til - munn metode.

Zoll Enkel Elektroder STAT PADZ

6

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
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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

8

Zoll Demoelektrode

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

HJERTESTARTER
www.snogg.no

80

10

HLR HJERTE
LUNGE REDNING

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 hjertestarteren.
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

Zoll AED Plus veggbrakett
13

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

Zoll AED Plus skap

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

Skilt hjertestarter
15
15

16

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

Zoll AED Pro EKG kabel

3 avledningskabel til EKG overvåkning.
19

Best.nr: 222201 Zoll AED Pro EKG kabel

19

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
21
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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 II 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
24
25
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

26

Ambu Oval Silicon Ventilasjonsbag

27
28
29

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

30

Ambu Mark IV Ventilasjonsbag

30
31

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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Ambu Silicon maske
med blå maskekant

Masken er ideel til bruk sammen med alle
manuelle ventilasjonsbager og ved
inhalasjonsterapi. Transparent, anatomisk
korrekt utforming med god tommelfingerstøtte,
gjør at masken lett slutter tett til pasientens ansikt.
32
33
34
35
36
37
38

Best.nr: 711226 Ambu Silicon maske, blå, nr. 6
Best.nr: 711225 Ambu Silicon maske, blå, nr. 5
Best.nr: 711224 Ambu Silicon maske, blå, nr. 3/4
Best.nr: 711222 Ambu Silicon maske, blå, nr. 2
Best.nr: 711221 Ambu Silicon maske, blå, nr. 0
Best.nr: 711219 Ambu Silicon maske, blå, nr. 0A
Best.nr: 711220 Ambu Silicon maske, blå, nr.0B

33 32

36

34
35

37

38

43

Ambu PVC maske

44

Ansiktsmaske til enpasientsbruk ventilering og anestesi.
Masken har en gjennomsiktig maskekuppel. Den slutter tett om
pasientens ansikt med et lett og komfortabelt grep.
Masken finnes i 6 forskjellige størrelser

42

41

Best.nr: 711020 Ambu PVC maske, neonate/nyfødt
Best.nr: 711021 Ambu PVC maske, infant/spedbarn
Best.nr: 711022 Ambu PVC maske, toodler/småbarn

42
43
44

Best.nr: 711024 Ambu PVC maske, small
Best.nr: 711025 Ambu PVC maske, medium
Best.nr: 711026 Ambu PVC maske, large

39
40

39

41

40
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Ambu Peep ventil flergangs

Ambu Peep 10 ventiler er justerbare mellom
0-10 cm H2O,
Ambu Peep 20 er justerbar mellom 1,5- 20 cm H2O.

45
46
45 46

Best.nr: 722001 Peep 10 ventil voksen, 30 mm
Best.nr: 722005 Peep 10 ventil barn, 18 mm

Best.nr: 722010 Peep 20 ventil, 19/22 mm
48 Best.nr: 720030 Peep 20 ventil voksen, 30 mm
47

Best.nr: 722000 Peep 10 ventil komplett

47 48

Ambu Peep ventil engangs

Ambu Engangs Peep 20 ventiler er justerbar mellom 1,5- 20
cm H2O.
49
50

Best.nr: 722015 Voksen
Best.nr: 722016 Barn

49
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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.

51

Produktinformasjon:
Mål: H: 20,6 cm , B: 9,6 cm, D 10,4 cm
Lengde slange m/tube 135 cm
Maks flow: 70 ltr./min.
Vekt: 1100 gram
Best.nr: 706000 Ambu Twin sugepumpe

51
53

Rescue håndpumpe

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

52
52
53

Produktinformasjon:
H: 18,5 cm, B: 16,8 cm, D: 6,4 cm
Vekt: 230 g
Best.nr: 706005 Rescue håndpumpe
Best.nr: 707080 Engangsbeholder + tuber

Oksygenmaske med slange, engangs

54 57

Engangs oksygenmaske er en enkel og rimelig maske.
Masken leveres med 2 meter tilførselsslange og kan leveres
med reservoir.
54
55
56
57

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
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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.
58

Best.nr: 710002 Ambu ResCue mask

59

Best.nr: 712005 Ventil til Ambu ResCue mask

62

63

61

58 59

60

FaceMask med nøkkelring

Munn-til-munn-maske med enveisventil og nøkkelring. FaceMask kan
bestilles med egen logo, minimumsantall 250 stk.
Produktinformasjon:
Mål: Nylonpose 7 x 5,5 cm
60

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

MTM maske med ventil

Munn-til-munn-maske med enveisventil som beskytter den som
utfører Hjerte - Lunge - Redning.
64

Best.nr: 162003 MTM maske med ventil
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Svelgtuber

Svelgtuber leveres i flere størrelser.
Alle størrelsene har forskjellige farge.
Best.nr: 126501 Svelgtube nr. 0 sort
Best.nr: 126505 Svelgtube nr. 1 hvit
67 Best.nr: 126507 Svelgtube nr. 2 grønn
68 Best.nr: 126510 Svelgtube nr. 3 gul
69 Best.nr: 126515 Svelgtube nr. 4 rød

65
66

69
68
67
71

66
65

70

Sugekateter

Sugekateter leveres i to størrelser.
70
71

78
77

Endotrachealtuber

79

Endotrachealtuber leveres både i voksen og
barnestørrelse. Størrelsene er fra 2 -9 mm.

76

75

72
73
74
74

75

73
72

Best.nr: 120603 Sugekateter rett ch 14, grønn
Best.nr: 120604 Sugekateter rett ch 16, orange

76
77
78
79

Best.nr: 126519 Endotracealtube nr. 2
Best.nr: 126511 Endotracealtube nr. 3
Best.nr: 126517 Endotracealtube nr. 4
Best.nr: 126516 Endotracealtube nr. 5
Best.nr: 126514 Endotracealtube nr. 6
Best.nr: 126518 Endotracealtube nr. 7
Best.nr: 126512 Endotracealtube nr. 8
Best.nr: 126513 Endotracealtube nr. 9
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Laryngoskop - Heine Sanalon

Heine Laryngoskop-Sanalon er et
laryngoskopsett med fiberoptisk lyskilde.
Settet er pakket i en liten koffert og inneholder
håndtak, reservepære og blad i 3 størrelser.

80

83
84

81

82

Laryngoskop - Heine Sanalon
30
31
32
33
34

Best.nr: 121802 Sett
Best.nr: 121816 Blad nr 1
Best.nr: 121817 Blad nr 2
Best.nr: 121818 Blad nr 3
Best.nr: 121820 Holder stål

37
38
35

Laryngoskop blader
35
36

Leveres i flere størrelser og som flergangs og engangs.
Best.nr: 121805 Blad nr 2 - Stål
Best.nr: 121815 Blad nr 4 - Stål

39

36

37

Best.nr: 121830 Blad 0 rett Eng
38 Best.nr: 121831 Blad 1 rett Eng
39 Best.nr: 121833 MAC 3 Eng
40 Best.nr: 121834 MAC 4 Eng
Best.nr: 121825 Pære
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Spencer SX Ryggbåre

1

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

1

2

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
2
3

Best.nr: 023060 Snøgg Backboard, B-Back
Best.nr: 025578 Edderkoppbelte
Best.nr: 025574 Belte Karabinkrok, 4 pk.
Best.nr: 025588 Belte m/løkke
Best.nr: 750005 Hodestøtte engangs
Best.nr: 750007 Hodestøtte spencer

3
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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.

5

4

Hartwell CombiCarrier II

Produktinformasjon:
Farge: Grønn
Mål: H: 187 cm B:42 cm D:5,6 cm
Vekt: 7,5 kg, Lastekapasitet: 205kg,
Røntgenkompatibel
4
5

Best.nr: 023547 Hartwell CombiCarrier II
Best.nr: 750007 Hodestøtte for Hartwell CombiCarrier II
Best.nr: 025574 Belte karabinkrok, 4 pk.

Bårestol

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

6

6

Best.nr: 023535 Bårestol med belte

93

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.

6
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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.
7
8

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

8
10

9

7

Vakuum spjelksett

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

Vakuum spjelk arm

Til immobilisering av arm, underarm og
håndleddsbrudd.

10

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

11

9

Vakuum spjelk helben

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

12

Vakuum spjelk ben

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

12

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

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

11
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Produktinformasjon:
H:90 cm, B:55 cm
Vekt: 3 kg
Farge: Oransje
Best.nr: 761030 Vakuum spjelkesett

96

Best.nr: 761022 Vakuum spjelk, 		
		 helben
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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.

13

15

16

Germa All In One Vakuum madrass
18

17

13
14
15
16

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.
17
18

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

Germa Akutt båremadrass

19

19

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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20

Morspose

Posen består av bærehåndtak og kan åpnes med glidelås over det hele.
Den tar liten plass. Den minimerer smitte og absorberer kroppsvæske.
Materialet i posen er miljøvennlig ved forbrenning.
Produktinformasjon:
H: 215 cm • B: 95 cm
20

Best.nr: 199506 Morspose standard
Best.nr: 199505 Morspose absoberende
Produktinformasjon:
H: 215 cm • B: 115 cm
Best.nr: 199507 Morspose XL absoberende
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