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Hydrogel • Burnshield Brannbandasjer



BRANN
BANDASJER

  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. 

Hva gjør du ved brannskader?

  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 
  30 minutter.

  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!

  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.

  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.
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RHva gjør du ved brannskader?

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.

Best.nr: 871014 Hydrogel 125 ml. flaske med pumpe
Best.nr: 871002 Hydrogel 1 ltr
Best.nr: 871001 Hydrogel burnblott 3,5 ml
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Burnshield
Burnshield produktserie består av ulike, våte 
brannbandasjer og gele brukt i forbindelse med små 
og 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 osv. De er mye brukt av blant 
annet profesjonelle som håndterer pasienter med 
ulike brannskader. Geleens konsistens gjør den er lett 
å påføre, 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.
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Brannbandasjer
Best. nr : 870013 Burnshield, 10 x 10 cm
Best. nr : 870014 Burnshield, 20 x 20 cm
Best. nr : 870010 Burnshield, 20 x 45 cm ansiktsbandasje
Best. nr : 870011 Burnshield, 60 x 40 cm 
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Branntepper
Burnshield Brannbandasjer fukter, lindrer, kjøler og beskytter 
brannskaden. Pakningene er sterile for å redusere faren for infeks-
joner, og geleen i brannbandasjen skylles uproblematisk ut av såret 
med vann. Vi har et godt utvalgt med bandasjer i fornuftige størrelser 
tilpasset dine sikkerhetsbehov.

Best.nr: 870100 Burnshield brannteppe, ullmiks, 120 x 160 cm

Best.nr: 871110 Bomull, 100 x 100 cm

Best.nr: 871115 Bomull, 100 x 200 cm
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First Aid Burn Kit
Skrin som inneholder utstyr for å kunne kjøle ned 
brannskader ogbehandle små kuttskader. Passer til 
bruk i hjemmet, på hytta, i båten og på arbeidsplassen. 
Produktinformasjon:
H: 12,5 cm, B: 17 cm, D: 5 cm
Best.nr: 872045 Burn Kit

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

Best.nr: 81019 Aluderm, steril, 35 x 45 cm  
Best.nr: 81014 Aluderm, steril, 60 x 80 cm   
Best.nr: 81005 Aluderm, steril, 73 x 220 cm 
Best.nr: 81044 Aluderm, steril, 140 x 220 cm

56

11

14

13

Snøgg Brannskadekoffert
Innholdsrik koffert for behandling av brannskader.
Inneholder: Soft NEXT limfritt plaster i to størrelser 
Burnshield 60 x 40 cm • Burnshield 20 x 20 cm 
Burnshield 10 x 10 cm  Hydrogel 125 ml 
Førstehjelpshefte • Burnshield A7 folder
Produktinformasjon:
H: 29 cm, B: 39,5 cm, D: 9 cm 

Best.nr: 872035 Snøgg Brannskadekoffert, oransje

Snøgg Brannskadeskrin
Brannskadeskrin for behandling av mindre brannskader.
Inneholder: Soft NEXT limfritt plaster i to størrelser •  Burnshield 
20 x 20 cm • Burnshield 10 x 10 cm • Hydrogel 125 ml  
Hydrogel 3,5 ml • Førstehjelpshefte • Burnshield A7 folder
Produktinformasjon
H: 29 cm, B: 39,5 cm, D: 9 cm 
Best.nr: 872030 Snøgg Brannskadeskrin, oransje
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