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ABC väskan är en komplett första hjälpen 
väska för den professionella användaren. 
Den används vanligen av räddningskår, 
väktare, byggföretag m m.  
Väskan är överskådlig, rymlig och lätt-
arbetad. Väskan är försedd med axelrem 
för att enkelt kunna bäras med, men den 
kan även monteras på vägg. 
Väskan kan kompletteras och kund-
anpassas med räddningsväst, utrymnings-
mask och annan utrustning för speciella 
risker. 
 

Komplett första hjälpen 

Komplett innehåll 
Innehållet är mycket komplett och täcker in både 
små och stora skador. I väskan finns även 
brännskadekompresser, kylpåsar, ögonsköljflaskor 
och elastiska universalbindor. Ingen av våra övriga 
första hjälpen- lådor eller -kuddar har ett lika 
komplett sortiment. 

Kan väggmonteras och enkelt bäras med  
Väskan är försedd med krokar så att den kan 
monteras på vägg och fungera som en första 
hjälpen-tavla.  
Den har också bärhandtag och axelrem så att man 
snabbt och smidigt kan ta med väskan till den 
skadade. På skadeplatsen fungerar fronten som en 
ren arbetsyta.  

Överskådlig 
Innehållet är överskådligt och lättåtkomligt oavsett 
om väskan hänger på vägg eller står på marken.  
Vid användning fälls fronten ut så att all utrustning 
lätt kan överblickas. 

Kraftig väska i nylon 
Väskan är 
tillverkad i 
vattentät och 
rivsäker nylon.  
Produkterna sitter 
stadigt fast i 
separata fack 
eller med 
spännband. 
 
 
 
 
 

Omfattande innehåll 

Förutom ett omfattande sortiment av plåster och 
förband finns bland annat följande i väskan: 

Kylpåse 
Stukning och klämskador är en av de vanligaste 
arbetsplatsolyckorna. Att kyla skadan omgående 
minskar smärta och sjukskrivningstid. 

Flexbandage  
Elastisk universalbinda, rivbar och häftar på sig 
själv. Används vid stukningar och som förstärkning 
av förband. 

Första hjälpen-filt 
Vind- och vattentät aluminiserad filt som hjälper den 
skadade att hålla kroppsvärmen. 

Water Jel 
Effektiv brännskadekompress indränkt i kylande och 
värknedsättande gelé. 

Sax 
Ett nödvändigt tillbehör som ofta saknas i första 
hjälpen-kuddar. För att klippa upp kläder eller klippa 
till bandage. 

Pocketmask 
Som tillbehör kan väskan kompletteras med en 
pocketmask. Masken är försedd med backventil som 
skyddar mot smittspridning vid andningshjälp. 

Snögg- plåster 
En speciell väska finns med Snögg- plåster. Ett 
effektivt och lättanvänt plåsterförband som bland 
annat används av räddningstjänst och ambulans-
personal. 

Tekniska data 
Mått 33×24×12 cm 
Vikt 1,8 kg 
Artnr Standard 
 Snögg 

18-7023-70 
18-7023-80 

 
Väskan kan monteras på vägg 
eller i fordonshytter för att 
alltid finnas till hands vid en 
olycka. 
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Varianter 

En variant på väskan finns med Snögg plåster-
förband. Snögg är ett elastiskt självhäftande förband 
tillverkat i naturlatex. Snögg kan användas på alla 
typer av sår oberoende av värme eller kyla, våta 
eller torra hudytor. Det läggs om den skadade 
kroppsdelen en till två gånger. 
Som tillbehör finns också en pocketmask. Det är ett 
hjälpmedel för att ge konstgjord andning. Masken är 
försedd med filter och backventil som skyddar 
användaren mot smittspridning. 
Snögg-väskan och pocketmasken används av 
brandförsvar, skyddssamariter och andra personer 
som har utbildning i första hjälpen och den 
utrustning som finns i väskan. 
 

Innehåll 
Artikel Standard Snögg 
Väggar   
Sax, rostfri 16 cm 1 st 1 st 
Kombi/tryck-förband 20×20 cm 1 st - 
Första förband 17×17 cm 2 st 1 st 
Allförband Snögg 100 x 9 cm - 2 st 
Mitella, bomull 90 x 90 x 130 cm - 1 st 
Steril ögonskölj 15 ml 2 st 2 st 
Sårtvättare 10 st 10 st 
Plåster, nonwowen, 20×72 mm 15 st 15 st 
Botten   
Kylpåse, engångs 1 st 1 st 
Flexbandage 4,5 m×4 cm 1 st 1 st 
Flexbandage 4,5 m×7,5 cm 2 st 2 st 
Kirurgtejp 5 m×2,5 cm 2 st - 
Kirurgtejp 9,1 m x 2,5 cm - 2 st 
Plåster, nonwowen 5 m×6 cm 10 st 1 st 
Kompress, nonwowen 5×7,5 cm 10 st 10 st 
Pocketmask med backventil 
(Beställs separat) 

1 st 1 st 

Framsida   
Handske, vinyl 2 st 2 st 
Desinfektionssavett 2 st 2 st 
Andningsmask med backventil 1 st 1 st 
Första hjälpen-filt 1 st 1 st 
Water-Jel kompress 5×5 cm 1 st 1 st 
Water-Jel kompress 5×15 cm 1 st 1 st 
Första hjälpen broschyr 1 st 1 st 
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