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FØRSTEHJELP

SE ETTER 
TEGN TIL LIV

PASIENTEN 
PUSTER 
NORMALT

PASIENTEN 
PUSTER IKKE

• Prøv å få kontakt
med pasienten

• Rist forsiktig og rop
til pasienten

• Åpne luftveiene - løft
haken litt opp samtidig
som du dytter pannen
ned litt

• Sjekk om pasienten
puster

• Legg pasienten i sideleie
• Ring 113
• Hold pasienten varm

• Ring 113 og
følg instruksjoner
fra 113

• Start hjerte lunge
redning

• 30 kompresjoner • 2 innblåsninger • Koble til hjertestarter
hvis tilgjengelig



FØRSTEHJELPSUTSTYR
Når uhellet er ute er det for sentå kjøpe og etterfylle kompresser 
og forbindingssaker. Førstehjelpsutstyr må være på plass og 
komplett – alltid.
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ACTIVE FIRST AID HOME  
REF 22522
Active First Aid Home er en førstehjelpsveske som passer 
godt til hus, hytte/fritidshus og i båt. Førstehjelpsvesken 
inneholder utstyr som er tilpasset små og store skader 
som kan oppstå i og omkring hjemmet og i båten. 
Minimums antall er 50 stk

PRODUKTINFORMASJON
Høyde: 22 cm, Bredde: 17 cm, 
Farge: Sort
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SÅR OG KUTTSKADESÅR OG KUTTSKADERR

WATERPROOF FIRST AID
REF 22537
Den komplette førstehjelpsposen til friluftsentusiasten 
som inneholder det man trenger for turer i fjell, skog og 
mark og til vanns. Den solide, vanntette posen vil til 
enhver tid holde førstehjelpsutstyret tørt og lett 
tilgjengelig.
Minimumskvantum 50 stk.

PRODUKTINFORMASJON
Høyde:  18 cm, Bredde: (30) 23 cm, Dybde: 6 cm
Farge:  Rød
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stk. PRODUKT BRUKSOMRÅDE 
2 Engangshansker Hygienisk beskyttelse
1 Munn-til-munn maske Munn til munn metoden
2 Sårservietter
1

Vask av sår og rens av hud
Trekanttørkle Avlastning ved brudd

12 Plasterstrips Kutt og små sår
1 Elastisk gasbind 8 x 400 cm Bandasjering/fiksering
2 Gaskompress 10 cm Legges på sår
1 Bandasjesaks Klipping av bandasjer og klær

AKTIVKIT1 
REF 22528
AktivKit 1 vesken er en hendig og innholdsrik førstehjelpsenhet. 
AktivKit 1 skal være tilgjengelig for å kunne utføre riktig førstehjelp og 
gi trygghet der hvor aktiviteter foregår. Den leveres med  beltestropp. 
Vesken er pakket i frostet plastemballasje med opphengsmuligheter.  
Minste kvantum er 50 stk.  

PRODUKTINFORMASJON
Høyde:  18 cm
Bredde: 14 cm
Dybde:    6 cm
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FACEMASK 
REF 162019

Facemask er en effektiv beskyttelse ved kunstig 
ånderett. Det er lett å glemme seg selv når man skal 

hjelpe et menneske i nød.Facemask er et hjelpemiddel 
mot de ubehagelige sidene som kan være forbundet 

med munn til munn metoden. Facemask er en 
ansiktsduk av plastfolie med enveisventil. Masken 

forhindrer slim, spytt og andre partikler i å bli overført 
fra den forulykkede til deg. 

Du vet aldri når du kan få bruk for facemask. Den er 
pakket i en nylonpose festet til en nøkkelring. Festet på 

f.eks. du har  bilnøkkelen er masken lett tilgjengelig.

Minimumsantall 500 stk.
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