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 En olycka inträffar ofta plötsligt och 
oförutsett. Att rätt utrustning finns på  
plats är en förutsättning för att den första, 
viktiga vården ska kunna ges. 

Dafos första hjälpen väska ger snabbt 
tillgång till de viktiga hjälpmedlen som 
behövs vid ett olyckstillbud. Väskan inne-
håller bland annat första förband med 
tillhörande pedagogisk instruktionsbok. 
Den är också utrustad med varsel-
utrustning såsom reflexväst och blixtljus 
samt en 2 kilos pulversläckare. 

Första hjälpen väskan är lämplig att ha i 
bilen, på båten eller i husvagnen. 

Praktisk och kompakt design 
När man färdas i bilen eller båten är det viktigt att 
vara förberedd för att både skydda och rädda.  
Denna praktiska väska har plats för alla nödvändiga 
första hjälpen artiklar samt även skyddsutrustning 
och brandsläckare. Genom att ha allt samlat i ett  
kit är man alltid redo om en olycka skulle inträffa.  
I väskan har var sak sin plats och man får enkelt  
en överblick av innehållet i de olika facken. 
Väskan har ett bärhandtag som gör den enkel att 
bära med sig, så att man inte behöver lämna brand-
släckaren i exempelvis båten när den står tom. 
Väskan kan fästas så att den inte åker omkring löst 
utan istället kvar på sin plats.  

Innehåll i första hjälpen väska 
 Förbandspåse nr 1 
 Förbandspåse nr 2 
 Förbandspåse nr 3 
 Mitella 
 Ögonskölj 10 ml, 2 st 
 Brännskadegel 4 g, 2 st 
 Kylpåse 
 Räddningsfilt 
 Sax 
 Pincett  
 Säkerhetsnålar, 12 st 
 Zinktejp 1,25 cm x 5 m 
 Handskar i vinyl, 2 par 
 Mun till mun mask 
 Viltvarningsband 
 Reflexband 
 Druvsocker 
 Instruktionsbok ”Första Hjälpen” 

Tillbehör  
Väskan finns i olika utföranden. En variant med 
komplett första förband och en variant med tillbehör 
i form av varsel- och släckutrustning: 
 Brandsläckare 2 kg pulver 
 Reflexväst Gul 
 Blixtljus 
 Varningsljus med handlampa 

Tekniska data 
Mått 280 x 400 x 130 mm 

Vikt 1,8 kg exklusive tillbehör 
5,2 kg inklusive tillbehör 

Färg svart 

 

Kundanpassat utförande 
Första hjälpen väskan kan 
beställas med eget tryck,  
t ex ett företags logotype.  
Det är också möjligt att få  
egen text på väskan, enligt 
önskemål.  
 

Varianter och artikelnummer 
Typ Art nr 

Väska med sårvård exkl. tillbehör 18-7023-60 

Väska med sårvård inkl. brandsläckare, 
reflexväst, blixtljus och handlampa 

18-7023-65 

Väska med sårvård exkl. tillbehör utan 
Dafo-logo 

18-7023-61 

Väska med sårvård inkl. brandsläckare, 
reflexväst, blixtljus och handlampa utan 
Dafo-logo 

18-7023-66 
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