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FÖRSTA 
HJÄLPEN 

Första hjälpen-produkter för 
snabb och effektiv lindring 
vid mindre skador.
P&P:s sortiment av första hjälpen-produkter 
är effektiva och perfekta för vård av mindre 
sår och skador.

- Sterila produkter för säker vård.

- Enkla att använda.

- Plåster med miljövänlig refill.

- Plåster och förband som låter huden andas.

- En praktisk FÖRSTA HJÄLPEN-VÄSKA för nödsituationer.    

 

 

_______________

- Applicera plåstret på brännsåret, hela sårytan ska täckas.
- Kyler, lindrar och minskar smärta.

- Minimerar sårskorpa och ärrbildning.
- Tillåter fri passage av gaser och vattenånga. 
- Vattentätt och möjliggör säker duschning.
- Gelkompress med 60% vatten som bidrar till fuktig 
  sårläkning vilket påskyndar bildandet av ny vävnad. 
- Finns i två storlekar, 75 x 100 mm och 45 x 65 mm.

  Art.nr: 33-70048 ( , 33-70049 (  

- Fastnar inte i sår.

45 x 65 mm) 75 x 100 mm).

KYLPLÅSTER
- Hudvänligt - behagligt att använda.
- Elastisk och självhäftande. 
- Limfri - klibbar inte fast i hud och hår.
- Sitter kvar även i vatten.
- Lägg ett eller två varv runt det skadade stället. 
- Vid kraftig blödning; forma en bit som en “kudde”
  för att skapa ett tryckförband innan man virar ett
  varv runt.
- Dispensern passar alla typer av 5m plåsterrullar.
- En rund kniv kapar enkelt den storlek på plåster som behövs.
- Moteras på vägg - skruv och plugg medföljer.

33-70045 Art.nr dispenser: 33-70046   Art.nr plåster: 

SKUMPLÅSTER + DISPENSER

- En praktisk första hjälpen-väska med allt som behövs för 
  akut vård av sår och skador.
- Innehåller fästingborttagare, kompresser, sax, bandage, 
  fleeceduk, sårservetter, kirurgtejp, kylpåse, räddningsfilt, 
  vinylhandskar och olika sorters plåster.
- Skriftlig handledning och bildinstruktioner för enkel 
  användning.
- Se till att innehållet i väskan alltid är komplett och köp en 
  ny väska när en produkt är slut. 

  Art.nr:  33-70043

FÖRSTA HJÄLPEN-VÄSKA
- Sterila plåster i textil som låter såret andas.
- Finns i två storlekar, 25x72 mm och 52x72 mm. 
- Täcker både små och lite större sår. 
- Dispenser i tålig plast.
- Refill som byts med ett enkelt handgrepp.  
- Plåstret dras nedåt i nederkanten så att överdelen 
  av pappret på plåstrets baksida lossnar och 
  plåstret kan appliceras.

  Art.nr: 33-70050 ( 33-70051 (
  Dispenser: 33-70053

25 x 72 mm), 52 x 72 mm).

DETECTPLÅSTER + DISPENSER


