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Plasterdispenser
Praktisk selvhæftende plaster til mindre sår og rifter

Plasterdispenseren tilbyder hur-

tig, nem og effektiv tildækning, 

fiksering og beskyttelse af min-

dre sår og rifter. Dispenseren gi-

ver adgang til en valgfri længde 

afhængigt af placering og om-

stændigheder for anvendelsen.

Selvhæftende plaster

Selve plasteret er fremstillet i 

Polyuretan skum med naturlatex 

som hæftning. I forhold til al-

mindelige plastre er Snögg pla-

steret selvhæftende, hvorfor det 

hæfter i hele plasterets areal.

Hæftningen sikrer, at plasteret 

fastholdes uden brug af klæbe-

stoffer, der har kendte allergi- 

fremkaldende bivirkninger eller 

efterlade klæberester efter brug. 

Hæftningen er desuden vandsky-

ende og fastholder hæftningen 

i forbindelse med f.eks. vådt ar-

bejde eller håndvask.

Smidigt og fleksibelt

Plasteret er særdeles smidigt, 

hvorfor de normale géner ved 

anvendelse er absolut minimale. 

Af samme grund er plasteret også 

særdeles egnet mod sår og rif-

ter i og tæt på finger- og arm-

led. Snögg er et universalprodukt 

med mange anvendelsesmulighe-

der, der udover almindelig plaster 

også dækker over fastholdelse 

af forbindinger, som støttebind, 

fingerspidsplaster etc.

Plasteret er godkendt af Det Nor-

ske Veritas samt i forhold til EUs 

direktiv for Medicinsk Udstyr 

93/42/ECC af Juni 1993.

Detaljer kan ses på bagsiden.

Plasteret fås i forskellige længder, 
bredder og farver. Blå er specielt til 
brug i levnedsmiddelsindustrien. Pla-
steret leveres i praktisk indpakning 
til placering i førstehjælpskasser og 
lignende.
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Om Lotek A/S
Med mere end 30 års erfaring 

er Lotek A/S i dag en af landets 

førende leverandører af løsninger 

inden for brand, redning og sik-

kerhed. Virksomheden er økonomisk 

særdeles solid, og egne agenturer på 

systemkomponenter af højeste kva-

litet sikrer vores kunder den rigtige 

kvalitet til den rigtige pris.

DBI-godkendelsesnummer 232.398.
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Plasterdispenser
Plasticbeholder med rullekniv til SOFT 1 plaster.

Varenummer:    Beskrivelse:

40100000    Plasterdispenser til SOFT1 plaster

   

Plasteret fås i en række forskellige udgaver.

Varenummer:    Beskrivelse:

FR 3010     SOFT1 6 cm x 1 m, pose

FR 3030     SOFT1 6 cm x 1 m Blå, pose

40100007    SOFT1 6 cm x 4,5 m, refill til plasterdispenser

40100005    SOFT1 6 cm x 4,5 m Blå, refill til plasterdispenser

Loteks instruktører kan des-

uden udstede anerkendte og 

kompetencegivende kursus-

beviser.

Lotek fører inden for førstehjælp også.:

TM

(kontakt Lotek for datablade eller hent 
dem på vores hjemmeside)

Hjertestarter - hurtig effektiv og livred-
dende førstehjælp, som kan anvendes af 
alle.

Førstehjælpskuffert - til akut første-
hjælp direkte på skadestedet.

Øjenskylstation - hurtig førstehjælp 
mod øjenskader.


