
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

Akuttaske
Akuttaske i kraftig kvalitet med indhold til hurtig indsats.

Lotek A/S tilbyder en Akuttaske 

med indhold til hurtig indsats, 

når sekunderne tæller.

Kraftig og praktisk kvalitet

Akuttasken er fremstillet i slid-

stærkt og smudsafvisende mate-

riale, hvilket sikrer nem rengøring 

efter brug.  Tasken kan hurtigt 

transporteres frem til skadeste-

det; enten i en af bærehankene 

eller som rygsæk.

Samling på udstyret

Akuttasken samler det nødvendi-

ge førstehjælpsudstyr og sikrer, 

at man få alt med frem. Den er 

velegnet til større virksomheder 

med egne samaritter eller be-

driftsbrandværn. Herudover er 

tasken egnet til førstehjælpsvag-

ter, vagtordninger, indsatsledere, 

brand- og redningskøretøjer, sejl- 

og sportsklubber, svømmehaller 

o.m.a. 

Individuel tilpasning

Der er rig mulighed for oppakning 

med individuelt tilpasset mate-

riel afhængig af lokale forhold, 

b.la. halskrave, forbindingspro-

dukter, brandsårsbehandling, be-

spænding til båre, ilt - og blod-

tryksmålere m.v.

Lotek leverer to standardversio-

ner af akuttasken. Se bagsiden 

for indholdsfortegnelse.

Lotek A/S tilbyder to forskellige ind-
holdspakker til akuttasken. Der er dog 
mulighed for yderligere indhold efter 
behov. Type II indeholder desuden en 
Samaritan PAD hjertestarter samt til-
behør hertil (se nedenfor).
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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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Akuttaske
Type I 

Varenummer: 44600039

Indhold:

2,5 ltr. Iltflaske

Reduktionsventil med manometer

Iltslange

Iltbrille med slange 

Iltmaske med reservoirpose

Spencer lommemaske med ilttilslutning

Iltkateter med skum

Saks

Håndsug V-Vac 500ml.

Ekstra beholder til sug 500ml.

Engangshansker

Alufolie

Type II

Varenummer: 44600040

Indhold:

Som type I, samt:

Samaritan PAD hjertestarter

Engangsbarberskraber

Skumvaskeklude

Ekstra batteri/pads


