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DOKUMENTERAT
Marknadens enda
kliniskt testade
ögonduschar!

HJÄRTSTARTARE

Bästsäljande livräddare
för alla miljöer

TRYGG SERVICE
Svårt att hålla koll?
Vi servar & fyller på,
rikstäckande

FÖRSTA HJÄLPEN
PÅ JOBBET
OSÄKER PÅ RISKOMRÅDEN?

Lugn - vi gör en
behovsanalys och
anpassar efter ert
behov

HLR-KURSER

Vi har instruktörer
över hela landet

SINNESRO.
LEVERERAD.
Du vet ju hur viktig en bra Första Hjälpen-beredskap är,
men det är inte allt, eller hur?
Du vill kunna fokusera på din huvudsakliga uppgift samtidigt som du är
säker på att dina kollegor och kunder är trygga på jobbet.
För att du ska slippa hålla koll på riskområden, löpande förbrukning och
utgångsdatum på ditt Första Hjälpen-sortiment så gör vi det åt dig.
Så att vi båda kan göra det vi är bäst på.
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HAR VI SÄRSKILDA
BEHOV?

VAD HAR VI FÖR
RISKOMRÅDEN?

HAR VI RÄTT
PRODUKTER?

HUR SKÖTS
PÅFYLLNAD
& SERVICE?

FINNS RÄTT
& TILLRÄCKLIG
KUNSKAP?

ALLT DETTA
LÖSER VI ÅT ER.

Vi ger er svaren - och lösningarna - på de vanligaste frågorna
om Första Hjälpen på arbetsplatsen och i offentliga miljöer.
Lokal, rikstäckande och löpande service kombinerat med
prisvärda kvalitetsprodukter och HLR-utbildningar
- det är vår specialitet.
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OM DAHL
VARFÖR VI GÖR DET VI GÖR
Sedan 1994 produktutvecklar, tillverkar och utbildar vi inom Första Hjälpen för att
skapa trygghet på arbetsplatsen och göra en positiv skillnad i människors liv.
Det är vårt bidrag i samhället och även vår största drivkraft.

VAD VI GÖR

FÖR DIG, DINA KOLLEGOR & KUNDER
Vi ser till att ni har rätt Första Hjälpen-produkter på på rätt plats,
anpassat efter ert behov. Inte mer, inte mindre.
Vi ordnar så att de anställda får kunskap i hjärt-lung räddning samt hur man
använder produkterna om olyckan är framme. Avgörande i ett nödläge.

FÖRDELARNA
1. Kostnadseffektivt & relevant: Genom en behovsanalys på plats belyser vi
riskområden och ser till att ni får det ni behöver - anpassat för er verksamhet.
2. Spara tid & engagemang: Ni behöver inte hålla koll - vi gör det åt er!
Förbandsmaterial har ett bäst före-datum och hjärtstartare behöver ses över regelbundet. Vi vet när ni behöver uppdatera ert innehav och besöker er när det är dags.
3. Trygg personal: Genom våra produktdemonstrationer och HLR-kurser får ni
kunskap om vad och hur ni ska göra, om olyckan är framme.
Och chefen blir hjälte!
4. Hög förbrukning? Inga problem - även här kan vi hjälpa genom att besöka
er med jämna mellanrum och efter överenskommelse.
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CHECKLISTA

NÄR DU KÖPER FÖRSTA HJÄLPEN.
ÖGONDUSCH

Om du får ett skadligt/frätande ämne i ögat, ska du skölja
omedelbart och kontinuerligt tills dess att du har kunnat
transportera dig till en vårdinrättning, sjukhus el liknande.
REKOMMENDATIONEN ÄR DÄRFÖR ATT HA
ÖGONDUSCH SOM RÄCKER MINST 15 MINUTER!

15
min

Det och flera andra saker finns att ta hänsyn till när man köper ögonduschar.
Fyll i nedan och jämför med andra leverantörer/märken - Dahl (förifyllt) tål att jämföras.
KOSTNAD/SERVICE

DAHL 200 ML

Rek. ca pris/st*

248 kr

Spoltid

6 min

Antal för att nå rek. spoltid (15 min)

3 st

Pris för att nå rek. spoltid (15 min)*

680 kr

Service, bäst före-datum

Ja

Dokumenterat & oberoende testad

Ja

Demonstration ingår

Ja

ANNAN

* Prisexemplet gäller Dahl 200 ml, samt refill 3 x 200 ml. Med reservation för prisjusteringar efter 2019-12-31.

FÖRBANDSTAVLOR, SKÅP & VÄSKOR

För en oinvigd är förbandsenheter och dess innehåll väldigt lika, men produkterna och
speciellt dess innehåll skiljer sig ofta kvalitetsmässigt samt i funktionalitet/användarvänlighet. Därför är det en enorm fördel om man haft möjlighet att testa produkterna och vet
hur de ska användas. Dahl Medical erbjuder alltid fri produktdemonstration på plats hos
kund.
Det kanske viktigaste är att er Första Hjälpen-utrustning fylls på löpande,
antingen för att innehållet förbrukats eller har passerat ett bäst före-datum.

HJÄRTSTARTARE & HLR-KURSER

Läs mer på sidorna 8-19 eller fördjupa dig på vår hemsida dahlmedical.com, under
“Frågor & Svar”. Hör annars av dig till oss så kan vi berätta mer!
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KUNDER OM DAHL
“Det som avgjorde i valet av Dahl som leverantör var den
ömsesidiga viljan att leverera behovsanpassade lösningar
framför en massa produkter som vi inte behöver. Vidare
känner våra medarbetare förtroende för Dahls representanter – att de är kunniga om såväl Första Hjälpen som
förutsättningarna på respektive arbetsplats.”
Jerry Lundh, tidigare Verksamhetsutvecklare Miljö &
Kvalitet, RYDS BILGLAS
”Dahl servar oss med bra information om vad vi behöver
göra och är ständigt uppdaterade på vilka kontaktpersoner som behöver informationen. Vi uppskattar när våra
leverantörer samverkar med oss för att hålla koll på vår
verksamhet.”
Bengt Seger, Säkerhetschef
SANDVIK AB I VÄSTBERGA
”I dessa extrema miljöer så har vi alltid Dahls förband med
oss samt i fordonen. Särskilt ordentlig ögonskölj är viktigt
för personal som jobbar i schakt, t. ex. där betongsprutning förekommer.”
Bosse Bergdahl, Arbetsmiljösamordnare
BERGTEAMET AB

”All vår personal har utbildats av Dahl Medical i HLR,
förbandsteknik och en övergripande genomgång av hjärtstartare. Vi tänker att vi ska kunna hantera ett hjärtstopp
med HLR under tiden att en hjärtstartare hämtas.”
Lars Nilsson, Kyrkoherde
SVENSKA KYRKAN SÖDERHAMNS FÖRSAMLING
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Rädda liv

Vid ett hjärtstopp är det bråttom!
Öka chansen dramatiskt att rädda
liv med våra användarvänliga
hjärtstartare.

HJÄRTSTARTARE

180 sekunder

Ett hjärta som har stannat måste få en elektrisk stöt för att kunna slå igen.
Behandling inom 180 sekunder ökar drastiskt chansen att överleva!
I Sverige drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp varje år, utanför sjukhusen.
Endast 5 % av dem överlever ett hjärtstopp.
75 % överlever i stället om hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning finns
snabbt tillgängligt! Efter att ett hjärtstopp har inträffat så sjunker chansen för
överlevnad med 10% för varje minut som går.

Att tänka på som arbetsgivare
Ge de anställda möjligheten att rädda livet på en kollega eller en kund
genom att:
1) ha snabb access till hjärtstartaren, 2) att alla går HLR-kurs regelbundet samt
3) att det finns rutiner för underhåll* och larmkedja.
*Dahls hjärtstartare har inbyggda automatiskt självtester, men bör kontrolleras löpande för att få information om något
är fel, som t. ex. att vitala delar såsom batteri och elektroder behöver bytas ut.

Hjärtsäkra din arbetsplats
Vill du vara säker på att din arbetsplats följer svensk standard?
Dahl Medical har haft en aktiv roll i att ta fram SIS-standarden för
hjärtstartare i offentliga miljöer (SS 280000) och kan hjälpa er att bli en
Hjärtsäker Zon.
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Ansluten. Redo.
Nästa generations hjärtstartare - uppkopplad, spårbar och
beredskapslarmande.
Hjärtstartare är som effektivast om de finns nära till hands och fungerar. Lifepak CR2 kan anslutas till
ett mobilnät eller Wi-Fi och varnar dig automatiskt via e-postmeddelanden om allt som skulle kunna
påverka enhetens/enheternas beredskap.
Allt och alla som är involverade kan anslutas med programhanteraren LIFELINKcentral AED* eller
LIFENET-systemet, vilket minimerar onödiga fördröjningar i samband med ett plötsligt hjärtstopp.

* LIFELINKcentral AED programhanteraren övervakar varje CR2 som är ansluten till ett mobilnät eller Wi-Fi och varnar
dig automatiskt via email om allt som skulle kunna påverka enhetens beredskap.
Trådlös uppkoppling kan ge räddningspersonal en helhetsbild på varje hjärtstoppsfall. Så t.o.m. före ankomst, kan de
vara bättre förberedda för patienten, känna till eventuella stötar som redan administrerats, se patientens EKG m.m.
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HJÄRTSTARTARE

Lifepak CR2
9018070 CR2 Wi-Fi
9018072 CR2 Wi-Fi + 3G
9018071 CR2 Wi-Fi + två språk 9018073 CR2 Wi-Fi + 3G + två språk
För tillbehör, se sid 14-17 samt mer på dahlmedical.com

Fördelarna
Enkel att använda
Enkel och tydlig grafik så att alla lätt kan använda
hjärtstartaren.

Högsta tillgängliga energi
Upp till 360J för mer effektiva stötar efter
behov.

Barnläge
Anpassar HLR-coachningen samt ger svagare
ström vilket är mer lämpligt för små barn, utan att
behöva byta elektroder.

Tvåspråkig
Växla mellan två förinställda språk under
användning.

Analystekniken cprINSIGHTTM
Analyserar efter stötbar rytm under HLR utan
något behov för pauser.

LIFEPAK TOUGHTM
IP55-klassad, framtagen för utmanande
miljöer.

Metronom och HLR-vägledning
Fastställer en effektiv takt och guidar användare så
att utövandet detekteras och åtgärdas efter behov.

8-års garanti

Tekniken ClearVoiceTM
Känner av bakgrundsbuller och justerar volymen
automatiskt för att säkerställa tydliga anvisningar.
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HJÄRTSTARTARE
Dahl Medical är en av Sveriges största distributörer
av publika hjärtstartare.
Vi erbjuder ett brett sortiment av marknadens vanligast förekommande och mest säkra
hjärtstartare samt tillbehör och utbildningar. Endast ett urval av hjärtstartarmodeller visas här kontakta oss för mer information eller besök vår hemsida för att se hela vårt sortiment.

8 ÅRS

GARANTI

Lifepak CR2 USB
9018093 Med USB-port för enkel programuppdatering vid behov.

Enkla & alltid redo

Lifepak CR2 och Philips HS1 är några av de
mest sålda hjärtstartarna på marknaden.
Dessa hjärtstartare är enkla och alltid redo
att använda. En klar och lugn röstinstruktion
leder användaren genom alla steg vid hjärtlungräddning och defibrillering.
Automatisk kontroll: Omfattande och
inbyggda automatisk självtester kontrollerar
hjärtstartarens vitala funktioner löpande för att
säkra att den alltid är klar för användning i en
nödsituation.
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Philips HS1
9012026 Inkl. väska med bärrem

HJÄRTSTARTARE
För tuffare miljöer
Robusta, tåliga hjärtstartare för extrema
situationer, väder och vind.
Lifepak 1000, Lifepak CR2 och Philips FRx
är maskiner med högre s.k IP-klass (IP55),
dvs. byggda för att klara alla typer av miljöer;
regnväder, ombord flygplan eller båt, simhallar
eller industri- och byggområden, m.m.
Med automatisk självkontroll och tydliga
displayer.

Lifepak 1000
9012031 Inkl. väska med bärrem
5 års produktgaranti

Philips FRx
9012001 Inkl. väska med bärrem

När du köper hjärtstartare; glöm inte att utbilda dig
& dina kollegor i hur de används (sid 18-19)
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HJÄRTSTARTARE
TILLBEHÖR

Skyddad förvaring
Våra skåp ger hjärtstartarna god exponering i sina
miljöer, inom- eller utomhus. Skyddade mot smuts,
fukt och kyla och samtliga försedda med larm.

Rotaid Plus
- Inomhus med larm

Rotaid Solid Plus (IP54)
- In/utomhus med larm

9015004 Grön
9015005 Röd
9015006 Gul
		

9015007 Grön
9015008 Röd
9015009 Gul
		

Rotaid Plus

Högt skydd
mot vatten
& damm

Ett smart, tåligt väggskåp med larm för alla
hjärtstartare.
Enkel & intuitiv
Tydligt uppmärkt och ger snabb access till hjärtstartaren.
Skåpet öppnas genom en enkel vridning som avlägsnar
locket.
Batteridrivet larm
Påkallar uppmärksamhet och aktiveras när skåpet öppnas.
Inget strömuttag eller elinstallation krävs.
Solid Plus HEAT är modellen med larm, värmeelement och
belysning som är lämpligt för utomhusbruk året runt.
Robust & tålig
Locket har sex urtag för optimalt grepp och är tillverkat av
100% återvunnen polykarbonat – samma material som
används för flygplans- och olika dörrfönster som ska vara
stöt-, spark- och slagtåliga.
Dessutom är locket försett med UV-filter för att säkerställa
långvarig transparens och ytfinish.
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Rotaid Solid Plus HEAT
- LED belyst värmeskåp
9015010 Grön
9015011 Röd
9015012 Gul

Skyddar
ner mot
-250C

HJÄRTSTARTARE

TILLBEHÖR

Väggfäste Universal
9018083 Grön

9018085 Vit

Väska Lifepak CR2

Väggfäste Philips

9018074 Hardcase med handtag
& bärrem

9016008 Passar Philips HS1 & FRx

Väggfäste Lifepak 1000
9016048 Svartlackerad plåt
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HJÄRTSTARTARE
TILLBEHÖR

Vitala delar
Batteri och elektroder är en hjärtstartares vitala delar och måste bytas enligt de intervaller som
rekommenderas av tillverkaren. Fler modeller finns på dahlmedical.com, endast ett urval visas här.

Batteri Lifepak CR2

Elektroder Lifepak CR2

9018076 4 års hållbarhet

9018075 Barn/vuxen, 4 års hållbarhet

Batteri Lifepak 1000

Elektroder Lifepak 1000

9018018 5 års hållbarhet

9018043 Vuxen, 2 års hållbarhet

Chargepak Lifepak CR Plus
9013051 Batteri & 1 par elektroder
2 års hållbarhet
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9013052 Batteri & 2 par elektroder
2 års hållbarhet

HJÄRTSTARTARE

TILLBEHÖR

Batteri Philips HS1/FRx

Elektroder Philips HS1

9016001 4 års hållbarhet

9016002 Vuxen, 2 års hållbarhet

Barnelektroder Philips HS1

Elektroder Philips FRx

9016003 Barn < 25 kg/8 år
2 års hållbarhet

9016030 Vuxen, 2 års hållbarhet

Underhåll
Kontrollera er hjärtstartare regelbundet och notera när senaste byte av batteri elektroder har gjorts.
Kontakta oss om du är osäker på när byte behöver göras.
Telefon: 08-715 08 00, mail: info@dahlmedical.com eller via kontaktformulär på dahlmedical.com.
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Kunskap är
trygghet
Och träning ger färdighet! När fler
på jobbet kan hjärt-lungräddning,
ökar tryggheten och möjligheten att
rädda livet på någon.
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UTBILDNING HLR
VUXEN-HLR AED

HLR AED L-ABC

D-HLR

9019003

9011064

9011005

INTRODUKTION

FÖRSTA HJÄLPEN

HJÄRTSTOPP

En enklare introduktions- och
användarkurs där vi tränar
hjärt-lung räddning och får
några enkla praktiska övningar
i hur en hjärtstartare fungerar.
Stabilt sidoläge och luftvägsstopp ingår.

Efter avslutad utbildning ska
varje deltagare på ett riktigt
sätt kunna utföra hjärtlung räddning, samt kunna
överblicka och vidta åtgärder
vid en skadeplats enligt
LABC-principer. Inkluderar
hjärtstartarträning.

Vid ett plötsligt hjärtstopp är
den allra vanligaste orsaken
ett elektriskt kaos i hjärtat, ett
s.k. kammarflimmer. Hjärtat
kan startas igen med en
elchock genom hjärtat med
hjälp av en hjärtstartare.

Kurstid:
Antal:

Kurstid:
Antal:

Kurstid:
Antal:

ca 2 timmar.
12 personer.

ca 4 timmar.
12 personer.

Fördjupad kurs med teori,
förstudier och praktik med en
hjärtstartare eller en hjärtstartartrainer.
ca 4 timmar.
6 personer.

Kursintyg utdelas vid samtliga kurser. Alla våra instruktörer är utbildade och registrerade i Svenska
rådet för HLR, vars riktlinjer vi följer.

Chansen att överleva ett
hjärtstopp är 5 %.
Med HLR och hjärtstartare
ökar chansen till 75 %.
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Optimal
akutstation
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Optimerad, maxutrustad förbandstavla
med dörr som sluter tätt och skyddar
mot damm & smuts.
Våra förbandstavlor är anpassade
för ett brett behov på olika typer av
arbetsplatser.

FÖRBANDSTAVLOR & SKÅP

Förbandstavla utan dörr

Förbandstavla Mini

9005090 Beige förband & plåster
9005091 Blå förband & plåster

9005005 Beige förband & plåster
9005006 Blå förband & plåster

Mått:

Mått:

28,5 x 59 x 7,5 cm

22 x 43,5 x 7 cm

Förbandstavla med dörr
9005095 Beige förband & plåster
9005096 Blå förband & plåster
Mått:

28,5 x 59 x 9 cm

För innehållsspecifikation, se mer på sid 42-43
eller på dahlmedical.com

Blåa förband & plåster rekommenderas vid hantering av livsmedel eftersom
de är synligare och plåstren är detekterbara i metalldetektorer.
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Förvaring
På vissa arbetsplatser kan
förbrukningen vara hög. Våra
förvaringsskåp skyddar och ger
extra förvaringsutrymme.

FÖRBANDSTAVLOR & SKÅP
Komplett & skyddande
Dahls Förbandsskåp i plåt är ett robust och oerhört komplett Första Hjälpen-skåp. Skyddar mot
damm och smuts i utsatta miljöer och innehåller det som behövs vid akuta olycksfall samt daglig
förbrukning.

Förbandsskåp Plåt
9001081 42 x 34 x 13 cm
Innehållet går att anpassa efter önskemål och
verksamhet. För innehållsspecifikation, se mer på
sid 42-43 eller på dahlmedical.com
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Var rädd
om ögonen
Det absolut viktigaste sinnesorganet
är våra ögon. Upp till 80 procent av
alla sinnesintryck får vi via synen.

Ha en bra beredskap för ögonskador!

ÖGONDUSCH

Att tänka på som
arbetsgivare
Får man ett stänk av frätande medel i ögonen måste man ha snabb
tillgång till en fungerande och portabel ögondusch innehållandes steril
ögonsköljvätska.
Det enskilt viktigaste i ett akut tillstånd är spoltiden, dvs. att kunna
spola kontinuerligt och enkelt under transporten till sjukhus.
Enligt AFS:en (Arbetsmiljöverkets Författningssamling) skall det på
en arbetsplats finnas beredskap för att kunna spola ögonen på en
olycksdrabbad i minst 15 minuter - eller som sagt under transport -, hela
vägen till sjukhus.

Hur är beredskapen på din arbetsplats?
Dahl Medical lanserade portabla Ögonduschar med lång spoltid redan
1997 och är fortfarande marknadens enda kliniskt testade Ögondusch.
Finns det en bra beredskap på din arbetsplats? Hur lång spoltid finns och
har ni dokumenterat kliniskt testade produkter att tillgå?
Använd gärna vår checklista på sidan 6!

DAHLMEDICAL 25

KLINISKT TESTAD
TESTAD OCH UTPROVAD PÅ S:T ERIKS ÖGONSJUKHUS,
MÄLARSJUKHUSET OCH LÄNSSJUKHUSET RYHOV

Rädda
synen

Omedelbar tillgång till effektiv
spolning i minst 15 minuter*
kan avgöra hur allvarlig en
ögonskada blir.
* Se sid 6 - checklista vid köp av ögondusch

ÖGONDUSCH

Ögondusch 400 ml

Ögondusch 200 ml

Ögonskölj 45 ml

9007054 Steril boratbuffrad 		
koksaltlösning
Spoltid: 12 minuter

9001043 Steril fosfatbuffrad 		
koksaltlösning
Spoltid: 6 minuter

9001005 Steril fosfatbuffrad
koksaltlösning
Spoltid: 1 minut

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Längst spoltid
För allvarligare tillbud
Alltid steril
Med Ögonduschtavla eller
i singelfäste

Lång spoltid
För allvarligare tillbud
Alltid steril
Med Förbandstavla/väska
eller i vägg- respektive
singelfäste

Kort spoltid
För mindre tillbud
Alltid steril
Med Ögonduschtavla,
väska eller i bältesfäste
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ÖGONDUSCH
Akutstation med
lång spoltid
Med lång spoltid om totalt ca 30 minuter
och alltid steril buffrad koksaltlösning,
uppfyller du med vår Ögonduschstation
de krav som ställs på en bra ögonduschberedskap.
Fördelar:
•
•
•
•

Skyddar mot damm och smuts
Integrerad spegel
Fyra små flaskor för mindre och vanligt
förekommande tillbud som t. ex.
damm & smuts i ögonen.
Dahls stora flaskor (400 ml) för
allvarligare olyckor med frätande/
skadliga substanser.

Ögonduschstation
9007050 Med dörr 9007051 Utan dörr
Mått:
28,5 x 59 x 9 cm
Innehåll: 2 st Ögondusch 400 ml
4 st Ögonskölj 45 ml

30
min
DAHLMEDICAL 28

ÖGONDUSCH
Ögondusch för snabb
& enkel access
För utrymmen i omedelbara riskområden och ger sammantaget en lång spoltid.
Ögonduscharna i våra gröna väggfästen sitter fast med korken i ställningen vilket gör
att du med ett enkelt ryck frigör flaskan och spolning kan inledas omedelbart.

30
min

18
min

Refill Ögonduschstation

Ögonduschställ 3 st

9007052 2 st Ögondusch 400 ml
4 st Ögonskölj 45 ml

9001040 3 st 200 ml flaskor
Grön Plåt
25 x 24 x 8,5 cm

Refill, 5 x 200 ml

Refill, 3 x 200 ml

9001054 Utbytesflaskor,
tidigare 5-ställ

9001041 Utbytesflaskor
3 x 200 ml
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Alltid redo

Kompletta och flexibla livräddare
för alla typer av arbetsmiljöer.
Dahls akut- och förbandsväskor
innehåller allt du behöver när det
verkligen gäller.

AKUT- & FÖRBANDSVÄSKOR

Maxibag

Multibag

9012038 Inkl. Hjärtstartare
9012039 Exkl. Hjärtstartare
47 x 31 x 25 cm

9012009 32 x 39 x 14 cm

Minibag

Emergo

9011009 32 x 35 x 13 cm

9001003 Emergo, 17,5 x 9 x 34 cm
9001004 Kompakt, 17,5 x 9 x 19 cm

För innehållsspecifikation, se mer på sid 42-43 eller på dahlmedical.com
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Alltid med

Kompletta och flexibla livräddare
för alla typer av arbetsmiljöer.
Dahls akut- och förbandsväskor
innehåller allt du behöver när det
verkligen gäller.

AKUT- & FÖRBANDSVÄSKOR

Microbag Förband

Microbag Brännskada

9012033 10 x 9 x 15 cm, Nylon/Grön

9012034 10 x 9 x 15 cm, Nylon/Röd

Bil & Båtväska/Mellanakuten
9001059 32 x 11 x 16 cm, Bil & båt
9001078 32 x 11 x 16 cm, Mellanakuten
För innehållsspecifikation, se mer på sid 42-43 eller på dahlmedical.com.
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Smidiga
förband

Inget klister. Inga clips eller nålar.
Elastiska, självhäftande & vattentåliga
Soft Foam-förband är standardinnehåll i våra förbandsenheter.

SÅRVÅRD & REFILLER

Refillpaket Förbandstavlor
9005009 Förbandstavla, beige
9005010 Förbandstavla, blått

1

9005007 Förbandstavla Mini, beige
9005008 Förbandstavla Mini, blått

2

3

Tryckförband

Fingerförband

Sårtvätt

9005011 1 m

9005013 1 m, Beige
9005014 1 m, Blå

9005017 30 st

4

5

9005015 15 st 3,5 ml

9005016 Andningsduk,
handskar, sårtvätt

Brännskadegel

Skyddspaket

6

Textil/Plastplåster
9005018 50 st, Beige
9005019 50 st, Blå

Blåa förband & plåster rekommenderas vid hantering av livsmedel eftersom
de är synligare och plåstren är detekterbara i metalldetektorer.
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SÅRVÅRD & REFILLER
FÖRBANDSAUTOMATER
Med färdigmonterad Soft Foam-förbandsrulle. Unika, självhäftande förband utan klister som inte
fastnar i sår, hud eller hår. Sitter kvar även i vatten! Samma typ av förband som är standard i våra
förbandstavlor och väskor.

Automat Tryckförband

Automat Fingerförband

9001086 8 x 500 cm Soft Foam

9001064 6 x 450 cm Soft Foam

Refill Tryckförband

Refill Fingerförband

9001022 8 x 500 cm, vit

9001014 6 x 450 cm, beige
9001014B 6 x 450 cm, blå

Blåa förband & plåster rekommenderas vid hantering av livsmedel eftersom de
är synligare och plåstren är detekterbara i metalldetektorer.
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SÅRVÅRD & REFILLER
FÖRBAND

Skallförband

Tryckförband

9001024 18 x 60 cm, vit Soft Foam

9001010 8 x 50 cm, vit Soft Foam
9001011 8 x 100 cm, vit Soft Foam

Fingerförband

Elastoquick

9001013 6 x 100 cm, beige Soft Foam
9001013B 6 x 100 cm, blå Soft Foam

9012021 3 x 450 cm
9012022 7,5 x 450 cm
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SÅRVÅRD & REFILLER
BURNSHIELD
Burnshield brännskadeförband är godkända av Läkemedelsverket för att användas på brännskador.
Burnshield kyler ned, reducerar smärtan i huden och förhindrar att skadan sprider sig i vävnader runt
såret. Förbandet håller såret rent och fuktigt samt reducerar risken för generell nedkylning.

Burnshield Kompresser

Burnshield Gelé

9001080 40 x 60 cm
9001016 20 x 20 cm
9001015 10 x 10 cm

9001017 Gelé 125 ml

Burnshield blott

Burnshield First Aid Burn Kit

9011013 Gelé 3,5 ml

9019055 Kompresser, blotts, gasbinda, 		
fingerförband, handskar
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SÅRVÅRD & REFILLER
VATTENTÄTA PLÅSTER

Sterochef Standard

Blandade storlekar

9011302 7,5 x 2,5 cm 100 st, blå
9011316 7,5 x 2,5 cm 100 st, beige

9011301 Sterochef 100 st, blå
9011315 Sterostrip 100 st, beige

TEXTILPLÅSTER & TEJP

Premium Standard

Blandade storlekar

9011331 7,5 x 2,5 cm 100 st, beige

9011330 100 st, beige

Steroflex

Suturtejp

9007020 Flexibelt tygplåster
7,5 x 2,5 cm 100 st, beige

9011041 10 x 3 st
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TILLBEHÖR
ÖGONDUSCH

Värmeskåp Ögondusch
9001053 40 x 30 x 15 cm, Plåt
För montage utomhus eller i svala miljöer
för 3 st 200 ml-flaskor (220V). Finns även
för fordonsmontage (12- eller 24-Volt)

Väggfäste Ögondush

Bältesfäste Ögonskölj

9001045 för 200 & 400 ml
Grön plåt

9001034 för 45 ml, svart nylon
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TILLBEHÖR
SKADETRANSPORT

Ryggbräda/bår
9011021 200 x 50 cm, 6 kg
•
•
•
•
•

Extra stora greppvänliga handtag
Tål mer än 1100 kg
Kan användas vid röntgen, MRI
och CT
Kan användas för vattenräddning, i
fjällen och på vägen
Levereras med 4 st remmar, 1 st
SpeedBlocks huvudfixation och
1 st Stifneck Select nackkrage

DAHLMEDICAL 41

INNEHÅLLSSPECIFIKATION
FÖRBANDSTAVLOR & SKÅP
9005095/96 DISPLAY MED DÖRR
9005090/91 DISPLAY UTAN DÖRR
Artikelnr
9005015
9005013/14
9005016
9005017
9005018/19
9005011
9001043

Produkt 			
Brännskadegel 15x3,5 ml, #4
Fingerförband 1m #2, beige/blå
Skyddspaket #5 		
Sårtvättar 30-pack #3 		
Textil- el. Plastplåster 50-pack #6
Tryckförband 1m, #1 		
Ögondusch 200 ml 		

Antal
1 st
2 st
1 st
1 st
1 st
2 st
1st

9005005/06 DISPLAY MINI
Artikelnr
9005013/14
9005018/19
9005011
9001005

Produkt 			
Fingerförband 1m #2, beige/blå
Textil- el. Plastplåster 50-pack #6
Tryckförband 1m #1 		
Ögonskölj 45 ml 		

Antal
2 st
2 st
1 st
1 st

9005071/72/75/76
FÖRVARINGSSKÅP
- Se innehåll Förbandstavla Display & Display Mini.
Påfyllnadsmaterial i skåpen ingår ej.

9001081

FÖRBANDSSKÅP PLÅT

Artikelnr
8001364
9011060
9001017
9001016
9011039
9011040
9012021
9001014
9011119
9011133
9011036
9012018
9011117
9011120
9001011
9007020
9011035
9001005

Produkt 			
Alcogel 150 ml 		
Andningsmask 		
Burnshield gel 125 ml 		
Burnshield kompress 20x20 cm
Elastisk binda 8 cm 		
Elastisk binda 10 cm 		
Elastoquick 3 cm 		
Fingerförband 5 m 		
Handskar nitril 		
Kirurgtejp inkl. dispenser 		
Pincett 			
Sterila kompresser 5x5 cm, 25-pack
Suturtejp, 3-pack
Sårtvättar
Tryckförband 1 m 		
Tygplåster Stretch 7,5x2,5 cm, 100-pk
Universalsax 			
Ögonskölj 45 ml 		

Antal
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
6 st
1 st
1 st
1 st
6 st
20 st
3 st
1 st
1 st
2 st

AKUT- & KOMPAKTVÄSKOR
9012038/39 MAXIBAG

9012009

MULTIBAG

Artikelnr
Produkt 			Antal
9011031
Absorbtionsförband 		
2 st
8001364
Alcogel 150 ml 		
1 st
9011060
Andningsmask 		
1 st
9001017
Burnshield gel 125 ml 		
1 st
9001016
Burnshield kompress 20x20cm
1 st
9001015
Burnshield kompress 10x10cm
1 st
9011049
Chockfilt m. mössa 200x120cm
1 st
9011039
Elastisk binda 8 cm 		
1 st
9011040
Elastisk binda 10 cm 		
1 st
9011123
Elastomull 			
4 st
9012021
Elastoquick 3 cm 		
1 st
9012022
Elastoquick 7,5 cm 		
1 st
9001013
Fingerförband 1 m 		
2 st
9011119
Handskar nitril		
6 st
9012026/13055 Hjärtstartare (tillval) 		
1 st
9011126
Kirurgtejp 			
1 st
9011036
Pincett 			
1 st
9011116
Plåster 1 m 			
1 st
9011115
Plåster, klippta
40 st
9001024
Skallförband 			
1 st
9011118
Sterila kompresser 10x10 cm
10 st
9011117
Suturtejp, 3-pack 		
5 st
9011120
Sårtvättar
20 st
9001011
Tryckförband 1 m 		
2 st
9011035
Universalsax 			
1 st
9001043
Ögondusch 200 ml 		
1 st

Artikelnr
9011031
8001364
9011060
9001017
9001015
9001016
9011049
9011039
9011040
9012021
9001013
9011123
9011119
9011126
9011036
9011115
9001024
9011118
9011117
9011120
9001011
9011035
9011122
9001043

Produkt 			
Absorbtionsförband 		
Alcogel 150 ml 		
Andningsmask 		
Burnshield gel 125 ml 		
Burnshield kompress 10x10cm
Burnshield kompress 20x20cm
Chockfilt m. mössa 200x120cm
Elastisk binda 8 cm 		
Elastisk binda 10 cm 		
Elastoquick 3 cm 		
Fingerförband 1m 		
Gasbinda 			
Handskar nitril 		
Kirurgtejp			
Pincett 			
Plåster, klippta
Skallförband 			
Sterila kompresser 10x10cm
Suturtejp, 3-pack		
Sårtvättar
Tryckförband 1 m 		
Universalsax 			
Zinkhäfta			
Ögondusch 200 ml 		
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Antal
2 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
2 st
4 st
6 st
1 st
1 st
20 st
2 st
10 st
3 st
10 st
2 st
1 st
1 st
1 st

AKUT- & KOMPAKTVÄSKOR
9011009

MINIBAG

Artikelnr
Produkt 			
8001364
Alcogel 150 ml 		
9011060
Andningsmask 		
9001017
Burnshield gel 125 ml 		
9012021
Elastoquick 3 cm 		
9012022
Elastoquick 7,5 cm 		
9001013
Fingerförband 1 m 		
9011119
Handskar nitril 		
9011126
Kirurgtejp			
9001024
Skallförband 			
9012058
Sterila kompresser 5x5 cm
9011117
Suturtejp, 3-pack		
9011120
Sårtvättar
9001011
Tryckförband 1 m 		
9011035
Universalsax 			
9001043
Ögondusch 200 ml 		
			
9001003
EMERGO

Antal
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
2 st
6 st
1 st
2 st
6 st
3 st
10 st
2 st
1 st
1 st

Artikelnr
Produkt 			Antal
9011060
Andningsmask 		
1 st
9001015
Burnshield kompress 10x10 cm
1 st
9001013
Fingerförband 1 m 		
1 st
9011123
Gasbinda 			
1 st
9011119
Handskar nitril 		
6 st
9011036
Pincett 			
1 st
9011116
Plåster 1 m 			
1 st
9001024
Skallförband 			
1 st
9011118
Sterila kompresser 10x10 cm
10 st
9011120
Sårtvättar
10 st
9001011
Tryckförband 1m 		
1 st
9011035
Universalsax 			
1 st
9011122
Zinkhäfta 			
1 st
9001043
Ögondusch 200 ml 		
1 st
			
9001004

EMERGO KOMPAKT

Artikelnr
9011013
9001015
9001013
9011123
9011119
9011126
9001072
9011116
9011118
9011117
9011120
9001011
9011035
9001005

Produkt 			Antal
Burnshield blotts 3,5 ml 		
6 st
Burnshield kompress 10x10 cm
1 st
Fingerförband 1 m 		
1 st
Gasbinda 			
1 st
Handskar nitril 		
6 st
Kirurgtejp			
1 st
Mun-munduk 		
1 st
Plåster 1 m 			
1 st
Sterila kompresser 10x10 cm
3 st
Suturtejp, 3-pack		
2 st
Sårtvättar
10 st
Tryckförband 1 m 		
1 st
Universalsax 			
1 st
Ögonskölj 45 ml 		
1 st

9012033

MICROBAG FÖRBANDSVÄSKA

Artikelnr
9011013
9012083
9011119
9011126
9001072
9011115
9011118
9011117
9011120
9001010
9001005

Produkt 			Antal
Burnshield blotts 3,5 ml 		
6 st
Fingerförband 1 m, i påse 		
1 st
Handskar nitril 		
2 st
Kirurgtejp			
1 st
Mun-munduk 		
1 st
Plåster, klippta
8 st
Sterila kompresser 10x10 cm
3 st
Suturtejp, 3-pack		
1 st
Sårtvättar
6 st
Tryckförband 0,5 m 		
1 st
Ögonskölj 45 ml
1 st

9012034

MICROBAG BRÄNNSKADEVÄSKA

Artikelnr
9011013
9001015
9011123
9001013
9011119
9011126
9011115
9011120
9001005

Produkt 			Antal
Burnshield blotts 3,5 ml 		
10 st
Burnshield kompress 10x10cm
4 st
Elastomull 			
1 st
Fingerförband 1m 		
1 st
Handskar nitril		
2 st
Kirurgtejp 			
1 st
Plåster, klippta 		
8 st
Sårtvätt 		
4 st
Ögonskölj 45 ml 		
1 st

9001059

BIL & BÅT VÄSKA

Artikelnr
9001017
9001013
9011119
9001072
9011116
9001024
9011120
9001011
9011035
9001043

Produkt 			Antal
Burnshield gel 125 ml 		
1 st
Fingerförband 1 m		
1 st
Handskar nitril 		
6 st
Mun-munduk 		
1 st
Plåster 1 m			
1 st
Skallförband 			
1 st
Sårtvätt
10 st
Tryckförband 1 m 		
1 st
Universalsax			
1 st
Ögondusch 200 ml		
1 st

9001078

MELLANAKUTEN

Artikelnr
9011060
9011013
9001013
9011119
9011126
9001072
9011116
9001024
9011118
9011120
9001011
9011035
9001043

Produkt 			Antal
Andningsmask 		
1 st
Burnshield blotts 3,5 ml 		
6 st
Fingerförband 1 m		
1 st
Handskar nitril 		
6 st
Kirurgtejp 			
1 st
Mun-munduk 		
1 st
Plåster 1 m			
1 st
Skallförband 			
1 st
Sterila kompresser 10x10 cm
6 st
Sårtvätt
10 st
Tryckförband 1 m 		
2 st
Universalsax			
1 st
Ögondusch 200 ml		
1 st
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FÖRSTA HJÄLPEN PÅ JOBBET

DAHL MEDICAL ÄR SIS STANDARDUTVECKLARE (SS 280000 - HJÄRTSÄKER ZON),
SAMT KVALITETS- & MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001/14001
OCH MEDICINTEKNISKT CERTIFIERADE ENLIGT ISO 13485 .
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