Stor førstehjelpspute
Puten inneholder et rikholdig utvalg av
førstehjelpsprodukter og utstyr som også
leveres til Norske sykehus og legekontor fra
vårt lager. Alle produktene i veskene er
CE-godkjent.
Dette er et førstehjelpsprodukt med utstyr til
å utføre livreddende førstehjelp, samt
behandle mindre skader i hverdagen. En
enkel og instruktiv førstehjelpsfolder gir deg
gode råd og veiledning. I tilegg er det trykket
førstehjelpsinstruksjoner på innsiden av
vesken som hjelper deg med å utføre riktig
behandling.
Puten har påtrykket nødnummer og har god
refleks som gjør den enkel å finne i mørket.
På baksiden av puten finner du to
karabinkroker som gjør det enkelt å henge
den opp.
Putene er laget av cordura ripstop 1000d og
er meget robust. De tåler fukt og støv godt
og kan vaskes ved behov.

Varenummer: 704824

INNHOLD
1 stk. Fingerbandasje
2 stk. Enkeltmannspakke 7,5cm x 12cm
1 stk. Trekanttørkle
1 stk. Bandasje brannsår i folie 10 x 10cm
5 stk. Brann-Jel 3,5g dose
12 stk. Sikkerhetsnåler
1 stk. Hansker soft-nitril up L 4 pk
1 stk. Øyebadeglass plast
1 stk. Noraid plastermappe
1 stk. Pinsett førstehjelp 8cm

4 stk. Kompress 5 x 5cm
6 stk. Kompress 10 x 10cm
1 stk. Microporøs tape 2,5cm x 9m
2 stk. Selvheftende elastisk bind 8cm x 4m
6 stk. Sårvask servietter
1 stk. Noraid munn t/munn duk med ventil
1 stk. Saks førstehjelp 18 cm
1 stk. Noraid ispose
1 stk. Førstehjelpsinstruksjon nordisk

Kontaktinfo
Mediq Norge AS, Dyrskuevn. 13, PB 113, NO-2041 Kløfta
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Produkter i serien
STOR PUTE

Puten inneholder et rikholdig
utvalg av førstehjelpsprodukter
og profesjonelt utstyr.
Varenummer: 704824

LITEN PUTE

Puten er beregnet for å bæres
i belte. Inneholder et utvalg av
produkter til småskader og sår.
Varenummer: 704823

VANNTETT ExTREM

Extrem varianten som er
vanntett og pakket med det
beste førstehjelpsutstyret.
Varenummer: 704835

FØRSTEHJELPSMAPPE

Alternativ til bilpute men som
også passer også godt i
ryggsekken for småturer.
Varenummer: 704837

FØRSTEHJELPSPOSE

NØKKELRING

Den orginale førstehjelpsposen pakket med utstyr for
enkel førstehjelp og småskader.
Varenummer: 704834

Nøkkelring med Noraid pusteduk
med enveisventil som beskytter
deg mot pasientkontakt.
Varenummer: 704836

Noraid Førstehjelp fra Mediq Norge AS
- Sykehuskvalitet på din førstehjelp

Vår misjon
Vi forbedrer pasientenes helse med den beste og mest effektive leveranse av helsepleieprodukter.
Ledende totalleverandør
Mediq Norge AS er en ledende totalleverandør til helsevesenet, næringslivet, Forsvaret og nødhjelpsmarkedet.
Produktene som leveres i kofferter og vesker fra Noraid førstehjelp, leveres også til norske sykehus,
legekontor, bandagister, apotek og sykehjem.
Vi tar samfunnsansvar
Alle våre kvalitetsprodukter pakkes og sammenstilles i Norge av Oslo Produksjon & Tjenester AS.
Dette er en attføringsbedrift med hovedvekt på yrkeshemmede arbeidstakere. Produkter fra Mediq bidrar til
meningsfylte og trygge arbeidsplasser for mennesker som ellers faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.
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Noraid Førstehjelp
Med vårt brede sortiment der alle produkter er CE merkede, dekker vi gjennom vårt etablerte
forhandlernettverk alle dine behov for førstehjelpsutstyr.
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