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Vid en olycka behöver man ha snabb tillgång till första förband för 
att kunna vårda och rädda. Genom att ha allt samlat i en väska 

som finns nära tillhands kan man enkelt och snabbt ge den första 

hjälpen vid ett olyckstillbud.  

Första hjälpen-väskor finns i olika storlekar och med olika 
innehåll, beroende på i vilken miljö de ska användas, hur mycket 

människor som vanligen finns på platsen och hur stor risken för 

olyckor är.  

Innehållet i väskorna är praktiskt förpackat i lättåtkomliga och 
lättöverskådliga fack. Tydliga illustrationer på förpackningarna 

visar hur förbanden ska användas. 

 

First Aid Kit Small 

First Aid Kit Small är en liten och 
smidig men ändå välutrustad väska 

med produkter för sårvård. Väskan 
är idealisk att bära med sig i fickan 

eller fästa i bältet med hjälp av de 

praktiska hällorna.  

Fodralet är av nylon och skyddar 
produkterna från damm och smuts. 

Det praktiska kardborrbandet gör 
väskan snabb och enkel att öppna. 

Produkterna i väskan har tydliga 
instruktioner och är enkla att 

använda. Signalfärgerna grönt och 
gult gör väskan synlig på långt håll. 

 

 

 

 

 

First Aid Kit Medium 

First Aid Kit Medium är en praktisk 
väska utrustad med produkter för 

sårvård, andning, cirkulation, 
brännskador och stukningar.  

Produkterna är försedda med 
tydliga instruktioner och är 
packade i transparenta plastfickor, 

vilket ger en bra överblick så att 

man snabbt hittar rätt produkt.  

Väskan är av ett slitstarkt gummi-
liknande material som skyddar mot 

fukt, smuts och damm.  

Det praktiska handtaget med 

justerbart kardborreband gör det 
enkelt att fästa väskan eller bära 

den med sig. Signalfärgerna grönt 
och gult gör väskan synlig på långt 

håll. 

 

 

Innehåll: 

1 st 4-in-1 blodstoppare 

6 st Plåster 

2 st Snabbförband Maxi Cover 

2 st Sårtvättare 

Artikelnr 18-7023-54 

Storlek 145 x 74 x 51 mm 

Innehåll: 

1 st 4-in-1 blodstoppare 

1 st 4-in-1 blodstoppare mini 

10 st Plåster 

6 st Sårtvättare 

4 st Snabbförband Maxi Cover 

1 st Andningsmask 

2 st Handtvätt, Safety Hand Cleanser 

2 par Nitrilhandskar 

1 st Räddningsfilt 

1 st Elastisk binda 

1 st Brännskadeförband 10 x 10 cm 

1 st Sax 

1 st Första hjälpen-instruktion 

Artikelnr 18-7023-44 

Storlek 231 x 190x 78 mm 
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First Aid Kit Large 

First Aid Kit Large är en välutrustad 

och praktisk väska innehållande 
produkter för sårvård, andning, 

cirkulation, brännskador och 
stukningar.  

Produkterna är lättöverskådligt 
packade i transparenta plastfickor. 

Alla produkter är försedda med 
tydliga självförklarande 

instruktioner. 

Väskan är tillverkad i ett gummi-
liknande material med matt yta för 

att hålla damm, fukt och smuts 

utanför. Utrustningen hålls 
hygieniskt ren och är alltid redo  

att användas.  

Ett greppvänligt handtag gör 
väskan lätt att bära med sig. 

Signalfärger i grönt och gult gör 

väskan synlig på långt håll.  
 

 

First Aid Kit X-large 

First Aid Kit X-Large är en rejäl och 

välutrustad väska med produkter 
för sårvård, andning, cirkulation, 

brännskador, stukningar och 
ögonirritation. 

Väskan är tillverkad i hårdplast för 
att klara tuffa miljöer och för att 

skydda innehållet mot fukt, damm 
och smuts. På väskans utsida finns 

en plåsterautomat som gör det 
enkelt att ta ett plåster samtidigt 

som innehållet i väskan hålls orört 
och hygieniskt rent.  

I väskan ligger produkterna över-
skådligt indelade i fack och det är 

lätt att snabbt hitta rätt produkt. 
Alla produkter är försedda med 

tydliga instruktioner. 

Smarta röda refilldekaler i väskan 

signalerar när det är dags att fylla 
på en produkt.  

Väskan kan fästas på väggen och 
användas som ryckväska. 

 

 

Innehåll: 

3 st 4-in-1 blodstoppare 

2 st 4-in-1 blodstoppare mini 

20 st Plåster 

10 st Sårtvättare 

1 st Skumförband 6x40 cm 

1 st Andningsmask 

2 st Handtvätt, Safety Hand Cleanser 

2 par Nitrilhandskar 

1 st Räddningsfilt 

2 st Elastiska bindor 

2 st Metalliserade kompresser  

20x40 cm 

1 st Fästnät 

1 st Brännskadeförband 10 x 10 cm 

1 st Mitella 

1 st Sax 

1 st Första hjälpen-instruktion 

Artikelnr 18-7023-42 

Storlek 310 x 247x 80 mm 

Innehåll: 

3 st 4-in-1 blodstoppare 

4 st 4-in-1 blodstoppare mini 

45 st Plastplåster 

40 st Textilplåster  

10 st Sårtvättare 

2 st Skumförband 6x40 cm 

1 st Andningsmask 

4 st Handtvätt, Safety Hand Cleanser 

4 par Nitrilhandskar 

1 st Räddningsfilt 

2 st Elastiska bindor 

3 st Metalliserade kompresser  

20x40 cm 

2 st Fästnät 

2 st Brännskadeförband 10 x 10 cm 

1 st Kylpåse 

1 st Ögon- och sårspray 150 ml 

1 st Sax 

1 st Pincett 

1 st Första hjälpen-instruktion 

Artikelnr 18-7023-52 

Storlek 420 x 118 x 300 mm 

Väggfäste nr 18-7023-53 

Som tillbehör finns ett väggfäste 

för den extrastora första hjälpen-
väskan 


