
FØRSTEHJELPSUTSTYR 
TIL BARNEHAGER



Soft NEXT 
Soft NEXT er et unikt og limfritt plaster som ikke hefter til 
hud, sår eller hår. Plasteret hefter kun til seg selv og brukes 
til de fleste typer sår og kuttskader. Soft NEXT 
Plasterautomat gjør det enkelt å tilpasse plasteret til små 
og store. Siden plasteret kun hefter i seg selv må man ikke 
være ren eller tørr for å få det til å feste. Det betyr at leken 
kan fortsette i sandkassa eller i sølepytten uten at plasteret 
faller av.

Plasteret kommer i to varianter:
NE nr:  314900 Refill 6 cm x 4,5 m til Soft NEXT 
Plasterautomat

NE nr:  314931 Soft NEXT limfritt plaster,  6 cm x 1 m 
Lommepakning til tur og uteaktiviteter

NE nr: 181028  Soft NEXT  Plasterautomat

Soft NEXT limfritt plaster leveres også i fargen blå.

Waterproof First Aid er en vanntett førstehjelpspose,
som inneholder turrelaterte produkter som bl.a 
plaster, bandasjer, sportstape, redningsfolie og lysstav.
Posen er sydd i et vanntett materiale med tapede 
sømmer og rulletopp med spenne, som gjør at den tåler 
fukt og vann. 

Førstehjelpsposen passer godt i og på utsiden av
tursekken. 

NE nr: 342525 Waterproof First Aid

SÅR OG KUTTSKADER

Waterproof First Aid

Monsterplaster
Barneplaster i plast med tøft monsterdesign. Passer for barn i alle 
aldre, gutter som jenter. Inneholder 24 stk. Plasterstrips i 6 ulike 
design.

NE nr:  308179 Monsterplaster, 24 stk.



Zena medisinskap
Zena medisinskap inneholder 
plaster og bandasjer til det
daglige forbruket. Skapet 
leveres med rikelig utvalg av 
førstehjelpsutstyr, og er beregnet 
for små og store skader.
 Zena medisinskap er robust og er i 
lakkert stål som gjør den enkel å 
rengjøre.Skapet kan låses og 
leveres med 2 nøkler.

NE nr:  99051   Zena medisinskap komplett
Dim: H: 420 mm, B: 340 mm, D: 90 mm

Refill medisinskap/koffert
Komplett innhold for medisinskap eller 
førstehjelpskoffert. Innholdet er satt sammen 
med bakgrunn i Arbeidstilsynets anbefalinger.
NE nr: 246349  Refill medisinskap/koffert

Refill forbruksmateriell
Innholdet bygger på våre erfaringer om hva som 
forbrukes av plaster og bandasjer.
NE nr:   99183  Refill forbruksmateriell

Snøgg øyeskyllekabinett m/pH 
neutral
Øynene er svært utsatt for skader. “ Vanlige” ting som 
vaskemidler til oppvaskmaskin og rengjøringsmidler 
kan gi etseskader i øynene eller på huden. Dette 
kan forhindres ved å iverksette skylling så raskt som 
mulig for å minimere skadeomfanget. Kabinettet 
inneholder 1 flaske à 500 ml med sterilt 
øyeskyllevann og 1 flaske med en nøytraliserende 
væske à 200 ml pH-neutral.  pH-neutral brukes ved 
kjemikalieskader, mens sterilt øyeskyllevann brukes 
hvis man har fått sand, støv og lignende.

NE nr: 99983  Øyeskyllekabinett m/pH neutral

FØRSTEHJELPSSTASJON

ØYESKYLLE

 

Refill øyeskyllekabinett
NE nr:   99927   Refill øyeskylle 500 ml
NE nr:   99984   Refill øyeskylle 200 ml pH neutral

NE nr: 242282   Øyeskylle 30 ml



Norgesplaster AS 
Tlf. + 47 38 15 22 00

epost: snogg@snogg.no
snogg.no | snogg.comKontakt vår forhandler:

Burnshield
Brannskader oppleves smertefullt og traumatisk for barn, derfor 
er det viktig å komme raskt i gang med nedkjøling og ikke minst 
lindring av skaden. Det anbefales å kjøle med vann hvis det er 
tilgjengelig. Burnshield brukes når man ikke har  
umiddelbar tilgang på vann, når barnet ikke lenger vil stå ved  
vasken, og/eller på vei til lege eller sykehus. Burnshield bør alltid 
være med i sekken når en er på tur i skog og mark. 

Bruksområder: Solforbrenning, brennmaneter, 
brennesle, brannskader i forbindelse med bål osv.

NE nr: 99349    Brannskadeskrin med ass. utvalg 
     brannbandasjer og gele.
NE nr: 99211     Burnshield brannkompress, 10 x 10 cm 
NE nr: 99262     Burnshield brannkompress, 20 x 20 cm 

First Aid Burn Kit
Skrinet inneholder utstyr for å kunne kjøle ned brannskader og 
behandle små kuttskader.

NE.nr: 332492  First Aid Burn Kit

Hydrogel
Hydrogel brannskadegele fukter, lindrer og kjøler brannskader. 
Hydrogel kan også anvendes ved solforbrenning 
og svie etter brannmaneter. 

NE nr: 99341    Hydrogel branngele 125 ml, sprayflaske

BRANNBANDASJER
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