NYHED
Gør førstehjælpen synlig.
Så er den let at ﬁnde,
når uheldet er ude

FØRSTEHJÆLP SAMLET PÅ ÉT STED

Let adgang
er nøglen til øget
sikkerhed
QuickSafe samler førstehjælpen
på ét sted
Nu er det slut med at have øjenskylleﬂasker
her og plaster der, forbindinger hist og
servietter pist. Med QuickSafe samler du de
vigtigste førstehjælpsprodukter og placerer
løsningen præcis der, hvor produkterne skal
bruges.
Det transparente låg giver dig overblik og
gør vejen til førstehjælp hurtig og let. Du kan
nemt se, hvornår skabet skal genopfyldes.
Med det støvtætte låg og separat
indpakkede produkter er QuickSafe en både
hygiejnisk og elegant løsning.

QuickStop

QuickClean

QuickCool

500 ml
Plum
Øjenskyller

200 ml
pH Neutral

500 ml
Plum
Øjenskyller

QuickFix

Et skab.
Mange muligheder
QuickSafe er en ﬂeksibel
førstehjælpsløsning, som du nemt kan
tilpasse dine særlige behov. Skabet
fylder kun lidt mere end et A3-ark, så
du kan ﬁnde plads til det på selv den
mest overfyldte væg.
Med QuickSafe får du:
• Samlet din førstehjælp på ét sted
• En komplet førstehjælpsløsning, som
nemt kan placeres, hvor du har brug
for den
• En ﬂeksibel løsning, du kan tilpasse
dit eget behov
• En sikker og overskuelig løsning, hvor
det transparente låg gør det let at se,
når stationen skal genopfyldes
• En førstehjælpsstation, der er nem at
genopfylde
• En høj hygiejnisk standard, da låget
er støvtæt og alle produkter er
indpakket separat
• En synlig løsning i et ﬂot design,
som viser, at du tager sikkerhedsspørgsmål alvorligt

QuickRinse

Bevar overblikket og få hurtig hjælp
QuickSafe Complete hjælper dig ved små og store uheld
Rygraden i hele QuickSafe-programmet er vores anerkendte øjenskyllere. Med QuickSafe
Complete får du 2 x 500 ml Plum Øjenskyller, en 200 ml pH Neutral øjenskylleﬂaske til
uheld med syrer og baser og 5 QuickRinse øjenskylleampuller til fjernelse af snavs og støv.
Fordelen med ampullerne er, at du ikke behøver tage hul på en hel øjenskylleﬂaske, hvis du
blot skal skylle lidt støv eller snavs ud af øjet.
Kompresforbinding, plastre og QuickCool
Endvidere får du plastre, en brandgel, som
kan lindre smerter ved forbrændinger, sårrenseservietter og et sæt kompresforbinding,
så du kan yde førstehjælp ved selv alvorlige
blødninger som fx en pulsåreblødning.
• En god allround løsning med hjælp til
de ﬂeste kritiske situationer
• Indeholder vores tre nyheder:
QuickCool brandgel
QuickRinse øjenskylleampuller
QuickStop kompresforbindingssæt

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Ikke mindst
ved uheld, der rammer øjnene. Her tæller
hvert sekund.

20 ml
QuickRinse
Steril øjenskyl i ampuller
til fjernelse af støv, snavs
o.lign.
Varenr.: 5160
200 ml
Plum Øjenskyller
Lille handy steril øjenskyl
til støv, snavs og andre
fremmedlegemer.
Varenr.: 4691

Med pH Neutral Duo kan du redde
begge øjne
De ﬂeste mobile øjenskyllere er kun beregnet til at skylle ét øje.
Men hvad nu hvis ulykken har ramt begge øjne?
Ofte rammer en øjenulykke begge øjne. Ikke
mindst ved uheld med væsker, der sprøjter
ud af defekte haner, slanger eller lign. Er der
tale om syrer og baser, står du med en kritisk
øjenulykke. Her har du brug for pH Neutral
Duo. Start behandlingen med

pH Neutral og fortsæt med den almindelige
Plum Øjenskyller, indtil hjælpen når frem.
Med Duo skyller du begge øjne på én gang.
Så er du fri for det ubehagelige spørgsmål,
du ellers må stille dig selv eller den ramte:
Hvilket øje skal vi redde?

500 ml
Plum Øjenskyller
Steril øjenskyl til
støv, snavs og andre
fremmedlegemer.
Varenr.: 4604
500 ml
Plum Øjenskyller Duo
Steril øjenskyl til
støv, snavs og andre
fremmedlegemer. Skyller
begge øjne samtidigt.
Varenr.: 4861

QuickStop kompresforbinding

200 ml
pH Neutral

Indbygget kompres kan stoppe blødningen

Lille handy steril øjenskyl til
neutralisering af syrer og
baser.

QuickStop er et sæt af 3 kompresforbindinger. Et hovedkompresbind. Det
bruger du til de større blødninger som fx
ved en pulsåreblødning. Desuden er der to
mindre forbindinger, som du kan bruge til
mindre blødninger. De kan også anvendes
i en lomme i den store kompresforbinding
til at skabe det nødvendige pres, der kan
kontrollere en pulsåreblødning, indtil hjælpen
når frem.

Varenr.: 4752
500 ml
pH Neutral Duo
Steril øjenskyl til
neutralisering af syrer og
baser. Skyller begge øjne
på én gang.
Varenr.: 4801

QuickStop
Kompresforbindingssæt
med 1 stk. 17 x 17 cm og
2 stk. 12 x 7,5 cm.
Varenr.: 5152
QuickClean

Køling når du
har brændt dig

Sårrens og plastre
til de små uheld

Hurtig lindring ved små
brandsår øger arbejdsglæden

Rens. På med et plaster.
Og hurtigt tilbage til arbejdet

I mange fag er der risiko for at få mindre
brandsår. En varm maskine, damp fra en
elkedel eller stegefedt i et travlt køkken.
QuickCool er hjælpen, du har savnet indtil nu.
Kom gelen på huden og opnå en behagelig
lindring.

Hverdagens små uheld kan hurtigt koste
afbrud i dit arbejde. Med QuickSafe er det let
at gøre det rigtige fra starten. Rens såret med
QuickClean sårrenseservietter. Og på med
et QuickFix plaster. Plastrene er hygiejnisk
forpakket enkeltvis.

20 stk. sårrenseservietter
til rengøring af små sår
og rifter. Indeholder sterilt
vand.
Varenr.: 5151
QuickCool
18 stk. brandgel til
førstehjælp ved mindre
forbrændinger og
skoldninger.
Varenr.: 5150

Alle øjenskylleﬂasker og -ampuller har en holdbarhed på 3 år.
QuickStop, QuickClean og QuickCool har en holdbarhed på 5 år.

QuickSafe
Complete

Førstehjælpsstation med et
bredt sortiment af førstehjælpsprodukter.

QuickSafe
Basic

Indhold
• 18 x QuickCool brandgel

Førstehjælpsstation med
øjenskyl og plaster. Her kan du
selv indrette førstesalen med de
produkter, som passer ind i din
virksomhed.

• 1 x QuickStop kompresforbindingssæt: 1 stk. 17 x 17 cm
og 2 stk. 12 x 7,5 cm

Indhold

• 20 x QuickClean sårrens

• 5 x 20 ml QuickRinse
øjenskylleampuller

• 2 x 500 ml Plum Øjenskyller
• 1 x 200 ml pH Neutral

• 2 x 500 ml Plum Øjenskyller

• 1 x QuickFix Elastic plasterreﬁll
med 45 plastre

• 1 x 200 ml pH Neutral
• 5 x 20 ml QuickRinse
øjenskylleampuller
• 1 x QuickFix Elastic plasterreﬁll
med 45 plastre
Mål: H: 430 x B: 253 x D: 92 mm
Varenr.: 5174

QuickSafe
Food Industry

Førstehjælpsstation målrettet
fødevarevirksomheder, køkkener
og kantiner. Indeholder bl.a.
sporbar plaster og brandgel.

Mål: H: 430 x B: 253 x D: 92 mm
Varenr.: 5170

QuickSafe
Chemical Industry

Indhold
• 18 x QuickCool brandgel

Førstehjælpsstation specielt
sammensat til virksomheder,
hvor der er risiko for uheld med
syrer og baser. Indeholder bl.a.
pH Neutral Duo øjenskyl, som
skyller begge øjne på én gang.

• 1 x QuickStop kompresforbindingssæt: 1 stk. 17 x 17 cm
og 2 stk. 12 x 7,5 cm

Indhold

• 20 x QuickClean sårrens

• 1 x 500 ml pH Neutral Duo

• 2 x 500 ml Plum Øjenskyller

• 1 x 200 ml pH Neutral

• 1 x 200 ml pH Neutral

• 5 x 20 ml QuickRinse
øjenskylleampuller

• 1 x 500 ml Plum
Øjenskyller Duo

• 1 x QuickFix Detectable
plasterreﬁll med 45 plastre

• 1 x QuickFix Elastic plasterreﬁll
med 45 plastre

• 1 x QuickFix Detectable Long
plasterreﬁll med 30 plastre
Mål: H: 430 x B: 253 x D: 92 mm
Varenr.: 5175

QuickFix Water Resistant
Plaster velegnet til våde
arbejdsmiljøer. 45 stk. pr. reﬁll.
Varenr.: 5511
QuickFix Elastic
Elastiske plastre, der tilpasser
sig hudens bevægelser.
45 stk. pr. reﬁll.
Varenr.: 5512

Mål: H: 430 x B: 253 x D: 92 mm
Varenr.: 5171

QuickSafe
Empty

Vægstation uden indhold. Så
kan du selv fylde QuickSafe
stationen med øjenskylleﬂasker
og øvrige førstehjælpsprodukter
efter netop dit behov.

QuickFix Detectable
Blå plastre til levnedsmiddelbranchen. Kan spores af en
metaldetektor.
Varenr.: 5513
QuickFix Long Elastic
Ekstra lange elastiske plastre.
Varenr.: 5508
QuickFix Long Detectable
Ekstra lange blå plastre til
levnedsmiddelbranchen.
Varenr.: 5509

Mål: H: 430 x B: 253 x D: 92 mm
Varenr.: 5173

Alle skabe er i slagfast plast med transparent låg.
De leveres med QuickGuide brugsanvisning og materiale til vægmontering.

Fordi hurtig hjælp er altafgørende

QuickSafe er også lettilgængelig online
Vi har lavet et særligt website, kun
med fokus på QuickSafe. Klik ind
og få din førstehjælp sat i system
Se koncept og produkter
På QuickSafe-sitet ﬁnder du altid en opdateret
produktoversigt - og kan se, hvilke produkter du
skal bruge i hvilke situationer.
QuickSafe. Nu også på ﬁlm.
Sitet indeholder også en række små ﬁlm, som
forklarer om skabet og brugen af de enkelte
produkter.
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