
Lotek A/S, Rønsdam 10,  DK-6400 Sønderborg, Tel. +45 70 13 52 00, fax +45 73 48 52 05, www.lotek.dk, info@lotek.dk

Førstehjælp

Førstehjælpskuffert, mellem
Kuffert med indhold til akut førstehjælp direkte på skadesstedet

Ideel til mindre virksomheder

Loteks mellem førstehjælpskuf-

fert er specielt udviklet til an-

vendelse i små- og mellemstore 

virksomheder, landbrug eller i 

den private husstand.

Kufferten indeholder de basale 

elementer til en hurtig og effek-

tiv førstehjælp i tilfælde af ulyk-

ker. Indholdet er sektionsopdelt 

og dækket af gennemsig-

tigt plastic for at sikre 

bedst muligt overblik.

Kvalitetsprodukter

Førstehjælpskufferten er ud-

formet i stød- og slagfast 

kunststof og alle dele i kufferten 

er CE-mærkede og produceret på 

ISO certificerede fabriksanlæg. 

Praktisk ophængsbeslag

Med førstehjælpskufferten følger 

der et praktisk ophængsbeslag 

til vægmontering. Kufferten kan 

nemt og hurtigt tages af beslaget 

og bringes til den tilskadekom-

mende. Kufferten kan desuden 

åbnes direkte på beslaget.
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Om Lotek A/S
Med mere end 25 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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Der medfølger et praktisk ophængsbe-
slag til praktisk vægmontering.

Førstehjælpskuffert, mellem
Varenummer:   FKM 0010

Størrelse (h x b x d): 245 mm x 330 mm x 120 mm

Vægt:   2240 gr

Indhold*:

Plasterartikler  

Elastisk plaster, 6 x 1 meter  2 stk.

Plasterstrips, 19 x 72 mm  24 stk.

Forbindsartikler

Forbindspakke lille   3 stk.

Forbindspakke stor  3 stk.

Sterilt kompres 5 x 5 cm  2 stk.

Sterilt kompres 7,3 x 7,5 cm 2 stk.

Sterilt kompres 10 x 10 cm 2 stk.

Gazebind 6 cm x 4 m  2 stk.

Gazebind 8 cm x 4 m   2 stk.

 
Elastisk bind 8 cm x 5 m  1 stk.

Plasterspole 2,5 cm x 5 m 1 stk.

Sikkkerhedsnåle            12 stk.

 
Tilbehørsartikler

Alufolie 140 x 220 cm   1 stk.

Mund til mund maske   1 stk.

Trekanttørklæde   1 stk.

Øvrigt tilbehør

Sårrenseservietter           15 stk.

Vinylhandsker (par)  4 stk.  

Ispose    1 stk.

Saks    1 stk.

Pincet    1 stk.

Førstehjælpsfolder  1 stk.

Ophængsbeslag for kuffert 1 stk.

* Med hver kuffert følger en rekvisition for bestilling af genopfyldningskit.


