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Det er arbeidsgivers 
plikt å sørge for at 
førstehjelpsutstyret er 
på plass og komplett 
til enhver tid.

Når uhellet er ute er det 
for sent å kjøpe og 
etterfylle kompresser og 
forbindingssaker. 

Du og din bedrift må med 
regelmessige intervaller 
sørge for å kontrollere og 
supplere 
førstehjelpsutstyret i 
virksomheten. På den 
måten får både du og dine 
medarbeidere trygghet for 
at det holder en høy og 
jevn standard.

I arbeidstilsynets hefte nr. 
176, orientering om 
førstehjelp, står følgende:

Etter Lov av 17. juni 2005 
om arbeidsmiljø, 
arbeidstid og stillingsvern 
mv. (arbeidsmiljøloven) 
§ 4-4 (1)(2) kan det være 
naturlig å ha 
førstehjelpsutstyr plassert 
lett tilgjengelig på 
arbeidsplassen når det er 
nødvendig for å sikre et 
fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø. 

Utstyret skal tilpasses 
arbeidsplassens 
arealmessige størrelse, 
antall arbeidstakere, 
geografisk beliggenhet, 
arbeidets karakter og 
øvrige arbeidsforhold 
inklusiv de 
organisatoriske.

Førstehjelpsutstyr må 
være på plass og 
komplett – alltid.
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SÅR OG KUTTSKADER
Produkter:
Soft Plasterautomat  •  Soft NEXT Blue 6 cm x 4,5m  •  Soft NEXT Blue 6 cm x 1 m
Salvequick Plasterautomat  •  Snøggkoffert Combi blue  •  Innholdspose nr.1 Plasterpakke
Innholdspose nr. 7 Brannskade blå

ØYESKADER
Produkter:
Snøgg Øyeskyllekabinett pH Neutral  •  Snøgg Øyeskylle pH Neutral 200 ml  •  Snøgg 
Øyeskyllekabinett standard  •  Snøgg Øyeskyllestasjon •  Snøgg Øyeskylle standard  

BRANNSKADER
Produkter:
Snøgg Brannskadeskrin  •  First Aid BurnKit  •  Hydrogel 3,5 ml og 125 ml  •  Burnshield
Brannbandasjer 10 x 10 cm og 20 x 20 cm  •  Burnshield 20 x 45 cm ansiktsbandasje  
Burnshield Branntepper 100 x 100 cm og 100 x 200 cm

INNHOLDSFORTEGNELSE
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Soft Plasterautomat
For Soft NEXT Limfritt 
plaster 6 cm x 4,5 m

Med Soft Plasterautomat er 
hjelpen nær ved sår og kuttskader 
på arbeidsplassen. 

Plasterautomaten er lett å montere, 
godt synlig og enkel å etterfylle. 
Plasterautomaten leveres tom og er 
beregnet for Soft NEXT 6cm x 4,5 m

H:16 cm, B: 16 cm, D: 9 cm
Farge: Gul/Grønn

NE. nr: 181028
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Soft NEXT Blue 6 cmx 4,5m
Soft NEXT lateksfritt og limfritt plaster 
er blodabsorberende, hudvennlig og 
tverrelastisk, noe som gir stor 
bevegelighet over ledd. Plasteret fester 
seg ikke til hud, hår eller sår, men 
beskytter såret, stopper blodet og 
holder fremmedlegemer unna. 
Soft NEXT vil feste seg, selv om huden 
er skitten eller våt.  Den blå fargen gjør 
at plasteret er lett synlig.
Art.nr. 12343

Salvequick Plasterautomat
Blue Detectable plaster er spesielt 
beregnet for bruk i 
næringsmiddelindustrien. Plastrene er 
detekterbare og oppdages av de fleste 
metalldetektorer. Den blå fargen gjør at 
plasteret også er lett å oppdage 
visuelt. Hvert plaster er sterilt pakket.

Art.nr. 26511

Soft NEXT Blue 6 cm x 1 m
Soft NEXT plasteret beskytter såret, 
stopper blodet og holder 
fremmedelementer unna - også når 
hendene er våte. Den blå fargen gjør at 
plasteret er lett synlig.

Art.nr. 12323

Snøggkoffert Combi blue
Førstehjelpskofferten er rikelig forsynt 
med det du trenger på skadestedet. 
Inneholder blant annet blått plaster og 
detektbare plasterstrips for å kunne 
brukes i næringsmiddelsindustrien.
Innholdet er pakket i oversiktlige poser 
med nummer og piktogrammer.

H: 29 cm, B: 39,5 cm, D: 13,5 cm
Art.nr. 21031

Innholdspose nr 7
Brannskade blå

• Burnshield 10 x 10cm
• Hydrogel 3,5ml (3 stk)
• Soft NEXT Limfritt plaster 6x100 cm     
   blå
• Engangshansker (2 stk)

Art.nr. 24535

Innholdspose nr. 1
Bandasjepakke blå

• Soft NEXT Limfritt plaster 6x100cm  
   blå (2 stk.)
• Detektbart plaster 6735

Art.nr. 24532

SÅR OG KUTTSKADER
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BRANNSKADER

Snøgg Brannskadeskrin
Skrin for akutt beredskap av små og 
mellomstore brannskader. 
Veggbrakett medfølger. 

H: 20,5 cm, B: 26 cm, D: 9,5 cm
Art.nr. 872030

First Aid BurnKit
Enkelt skrin for akutt beredskap ved 
små brannskader. Skrinet inneholder 
utstyr for å kunne kjøle ned brann-
skader og behandle små kuttskader. 

H: 12,5 cm, B: 17 cm, D: 5 cm
Art.nr. 872045

Hydrogel 
Hydrogel brannskadegele består 
av 96% vann som fukter, kjøler og 
lindrer brannskader. Hydrogel levers 
i praktiske størrelser tilpasset ulike 
behov. 

Art.nr. 871001   3,5 ml pose
Art.nr. 871014   125 ml flaske

Burnshield brannbandasje
Burnshield brannbandasjer består 
av en steril kompress og vannba-
sert branngele som inneholder 96% 
vann. Bandasjen fukter, kjøler og 
lindrer. 

Art.nr. 870013   10 x 10 cm
Art.nr. 870014   20 x 20 cm

Burnshield 
ansiktsbandasje
Burnshield ansiktsbandasje brukes 
ved skader i ansikt og på hals. 
Den sterile brannkompressen har 
utstanset hull til øyne og munn slik 
at det skal være lettere å puste med 
bandasjen.
Art.nr. 870010  20 x 45 cm 
        

Burnshield branntepper
Burnshield brannteppe i bomull 
brukes til å legge på store og 
omfattende brannskader. 
Bæreveske medfølger.

Art.nr. 871110   100 x 100 cm
Art.nr. 871115   100 x 200 cm
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Øynene er svært utsatt for skader.

Du kan forhindre varige skader dersom du får iverksatt skylling 
raskt. God plassering av øyeskyllestasjoner er derfor viktig.
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Snøgg Øyeskyllekabinett 
med pH Neutral 
pH Neutral brukes ved ulykker med 
syrer og baser. Virker på alle 
kjente kjemikalier (bortsett fra 
flussyre/hydrogenfluorid). 
Øyeskyllevæsken er steril og 
inneholder 4,9% fosfatbuffer.
Snøgg øyeskylle brukes enten som 
etterskylling ved ulykker med 
kjemikalier, eller for fjerning av støv 
eller rusk. Øyeskyllevæsken er steril 

og inneholder 0,9% 
natriumkloridløsning/saltvann.
Inneholder: 1 stk 200ml pH neutral 
og 1 stk 500ml Snøgg øyeskylle 
standard, saltvann. 
Kabinettet leveres med 
veggoppheng.

H: 26 cm, B: 17 cm, D: 9 cm

Art.nr. 215014

Snøgg Øyeskylle
pH Neutral 200 ml
pH Neutral brukes ved ulykker med 
syrer og baser. Virker på alle kjente 
kjemikalier (bortsett fra flussyre/
hydrogenfluorid). Flasken har en 
spesielt utviklet kopp som passer 
til øyets form og gir en skånsom og 
jevn skylling. Øyeskyllevæsken er 
steril og inneholder 4,9% 
fosfatbuffer.
Art.nr. 215013

Snøgg Øyeskyllekabinett 
standard
Snøgg øyeskylle brukes for fjerning 
av støv eller rusk. Øyeskyllevæsken 
er steril og inneholder 0,9% 
natriumkloridløsning/saltvann.
Inneholder: 2stk 500ml Snøgg 
øyeskylle, saltvann.Kabinettet 
leveres med veggoppheng.
H: 26 cm, B: 17 cm, D: 9 cm
Art.nr. 215015

Snøgg Øyeskyllestasjon

Øyeskyllestasjon som består av 1 
flaske à 500ml. oppheng og skilt.
Øyeskyllevæsken inneholder 0,9 % 
natriumkloridløsning og enkel å 
bruke. Øyeskylleflasken har en 
spesielt utviklet kopp som passer 
til øyets form og gir en skånsom og 
jevn skylling.
Art.nr. 215000

Snøgg Øyeskylle
standard 500 ml
Snøgg øyeskylleflaske brukes for 
fjerning av støv eller rusk. Flasken 
har en spesielt utviklet kopp som 
passer til øyets form og gir en 
skånsom og jevn skylling. 
Øyeskyllevæsken er steril og 
inneholder 0,9% 
natriumkloridløsning/saltvann.
Art.nr. 215010



INNHOLD

1. Plaster
• SoftNEXT Limfritt plaster 
   6 x 100 cm, Blått (2stk) 
• Detektbart plaster 6735, Blått

2. Brudd og klemskader
• Ispose
• Trekanttørkle
• Elasto Quick 7,5 x 450 cm

3. Sår og Kutt
• Bandasjetape m/dispenser 1,25cm
• Gas kompress 10 cm pk. 
   à 2 stk (2stk)
• Engangshansker (2 stk)
• Elastiske Gasbind 8x400 cm (2stk)
• Sårservietter (4stk)

4. Hygiene
• Sårservietter (4stk)
• Engangshansker (2stk) 
• MTM maske
• Bandasjesaks, Pinsett, 
   sikkerhetsnåler
• Søppelposer

5. Øyeskylle
• 30ml øyeskylle (2stk)
• Øyeskylleglass

6. Blødninger
• Uni bandasje 8x50 cm
• Trykkelement
• Enkeltmannspakke 12cm (2stk)
• Engangshansker (2stk)

7. Brannskade
• Burnshield 10 x 10
• Burnblott branngele 3,5ml (3stk)
• Soft NEXT limfritt plaster 
   6x100 cm, Blått
• Engangshansker (2stk)

8. Redningspakke
• Redningsfolie
• Fingersmokk skinn
• Trekanttørkle

9. Store Blødninger
• Uni Hodebandasje 18 x 60 cm
• Enkeltmannspakke 12 cm
• Elastiske gasbind 6 x 400 cm (2stk)
• Nonwowen kompress 10 x 20 cm  
   (2stk)

Snøggkoffert Combi blue

Snøgg Brannskadekoffert

First Aid BurnKit

• Burnshield 20 x 20 cm (3stk)
• Burnshield 10 x 10 cm (6stk)
• Burnblott branngele 3,5 ml (5stk)
• Hydrogel 125 ml (1stk)

• Soft NEXT Limfritt plaster 
   6 x 450 cm, Blått (1stk) 
• Soft NEXT Limfritt plaster 
   6 x 100 cm, Blått (2stk) 

• Førstehjelpsfolder (1stk)
• Brannskadetips (1stk)

• Burnshield 10 x 10 cm (3stk)
• Burnblott branngele 3,5 ml (3stk)

• Soft NEXT Limfritt plaster 
   6 x 100 cm, Blått (1stk)

• Elastisk Gasbind (1stk)
• Engangshansker (2stk)
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Granlivegen 21, N-4707 Vennesla
 e-post: snogg@snogg.no


