NYHET
Gör första hjälpen synlig.
Så är den lätt att hitta
när olyckan är framme

FÖRSTA HJÄLPEN SAMLAD PÅ ETT STÄLLE

Lättillgänglighet
är nyckeln till
ökad säkerhet

QuickStop

Med QuickSafe är första hjälpen
samlad på ett ställe

QuickCool

Nu är det slut med att ha flaskor med ögonskölj här och plåster där, förband på ett
ställe och tvättservetter på ett annat. Med
QuickSafe kan du samla de viktigaste förstahjälpenprodukterna och placera lösningen
precis där produkterna ska användas.

500 ml
Plum
Ögonskölj

Den genomskinliga luckan ger dig överblick
och gör vägen till första hjälpen enkel, lätt
och snabb. Du kan lätt se när skåpet behöver fyllas på. Med den dammtäta luckan och
separat förpackade produkter är QuickSafe
en både hygienisk och stilren lösning.

QuickClean

200 ml
pH Neutral

500 ml
Plum
Ögonskölj

QuickFix

Ett skåp.
Många möjligheter
QuickSafe är en flexibel lösning för
första hjälpen, som du lätt kan anpassa
till just dina behov. Skåpet är bara lite
större än ett A3-papper, så du kan få
rum med det även om det är ont om
plats.

QuickRinse

Med QuickSafe får du:

Behåll överblicken och få hjälp snabbt

• Första hjälpen samlad på ett ställe

QuickSafe Complete hjälper dig vid små och stora olyckor

• En komplett förstahjälpenlösning som
lätt kan placeras där du behöver den
• En flexibel lösning som du kan
anpassa till dina egna behov
• En säker och överskådlig lösning
med genomskinlig lucka som gör
det lätt att se när stationen behöver
fyllas på
• En förstahjälpenstation som är lätt att
fylla på
• En hög hygienisk standard eftersom
luckan är dammtät och alla produkter
är förpackade separat
• En synlig lösning med snygg design
som signalerar att du tar säkerheten
på allvar

Stommen i hela QuickSafe-programmet är vår erkända ögonsköljningsvätska. Med
QuickSafe Complete får du 2 x 500 ml Plum Ögonskölj, en 200 ml pH Neutral flaska med
ögonskölj för olyckor med syror och baser och 5 QuickRinse ögonsköljampuller för att
avlägsna smuts och damm. Fördelen med ampullerna är att du inte behöver öppna en hel
flaska med ögonskölj om du bara ska skölja bort lite damm eller smuts ur ögat.
Förband med kompresser,
plåster och QuickCool
Vidare får du plåster, en brandgel som kan
lindra smärtor vid brännskador, sårtvätt
servetter och ett set med kompresser, så att
du kan ge första hjälpen även vid allvarliga
blödningar som t.ex. blödning från pulsåder.
• En god allroundlösning som ger hjälp i
de flesta kritiska situationer
• Innehåller våra tre nyheter:
QuickCool brandgel
QuickRinse ögonsköljampuller
QuickStop kompressförbandsset

Snabb hjälp är dubbel hjälp. Inte minst vid
olyckor som drabbar ögonen. Då är varje
sekund viktig.

20 ml
QuickRinse
Steril ögonskölj i ampuller
för att ta bort damm, smuts
m.m.
Art.nr: 5160
200 ml
Plum Ögonskölj

Med pH Neutral Duo kan du rädda
båda ögonen
De flesta mobila ögonsköljningslösningar är bara anpassade till att
skölja ett öga. Men vad händer om bägge ögonen har drabbats?
Ofta drabbar en olycka båda ögonen. Inte
minst vid olyckor med vätskor som sprutar
ut från defekta kranar, slangar eller liknande.
Är det fråga om syror och baser står du
där med en kritisk ögonolycka. Då har du
användning av pH Neutral Duo. Starta

behandlingen med pH Neutral och fortsätt
med den vanliga Plum Ögonskölj tills hjälpen
är på plats. Med Duo sköljer du båda ögonen
samtidigt. Så slipper du själv avgöra eller
fråga den drabbade vilket öga som ska
räddas.

QuickStop kompressförband
Inbyggd kompress kan stoppa blödningen
QuickStop är ett set med 3 kompressförband. Ett huvudkompressförband som du
använder till de större blödningarna som t.ex.
vid blödning från pulsåder. Dessutom finns
det två mindre förband som du kan använda
till mindre blödningar. De kan också användas
i en ficka i det stora kompressförbandet till att
skapa det nödvändiga tryck som behövs för
att kontrollera en blödning från pulsåder tills
hjälp är på plats.

Liten, praktisk och steril
ögonskölj för damm, smuts
och andra främmande
partiklar.
Art.nr: 4691
500 ml
Plum Ögonskölj
Steril ögonskölj för damm,
smuts och andra främmande partiklar.
Art.nr: 4604
500 ml
Plum Ögonskölj Duo
Steril ögonskölj för damm,
smuts och andra främmande partiklar. För sköljning av
båda ögonen samtidigt.
Art.nr: 4861
200 ml
pH Neutral
Liten praktisk och steril
ögonskölj för neutralisering
av syror och baser.
Art.nr: 4752
500 ml
pH Neutral Duo
Steril ögonskölj för neutralisering av syror och baser.
För sköljning av båda
ögonen samtidigt.
Art.nr: 4801

QuickStop
Kompressförbandsset
med 1 st. 17 x 17 cm och
2 st. 12 x 7,5 cm.
Art.nr: 5152
QuickClean

Kylning när du
har bränt dig

Sårtvätt och plåster
till småskador

Snabb lindring vid små
brännsår ökar arbetsglädjen

Tvätta. På med ett plåster.
Och snabbt tillbaka till jobbet

I många arbeten är det risk att få mindre
brännsår. En varm maskin, ånga från en
vattenkokare eller stekfett i ett kök där man
har bråttom. QuickCool är hjälpen som du
hittills saknat. Applicera gelen på huden och
få en behaglig lindring.

Vardagens små skador kan snabbt bli till
kostsamma avbrott i ditt arbete. Med Quick
Safe är det lätt att göra rätt från början. Tvätta
rent såret med QuickClean sårtvättservetter.
Och så på med ett QuickFix-plåster. Plåstren
är hygieniskt förpackade separat.

20 st. sårtvättservetter till
rengöring av skråmor och
småsår. Innehåller sterilt
vatten.
Art.nr: 5151
QuickCool
18 st. brandgel till första
hjälpen vid mindre
brännskador och
skållningar.
Art.nr: 5150
Alla ögonsköljflaskor och ampuller har en hållbarhet på 3 år.
QuickStop, QuickClean och QuickCool har en hållbarhet på 5 år.

QuickSafe
Complete

Förstahjälpenstation med ett brett
sortiment av produkter till första
hjälpen.

QuickSafe
Basic

Innehåll
• 18 x QuickCool brandgel

Förstahjälpenstation med
ögonskölj och plåster. Här kan
du själv inreda första raden med
de produkter som passar för ditt
företag.
Innehåll

• 1 x QuickStop kompressförbandsset: 1 st. 17 x 17 cm och
2 st. 12 x 7,5 cm

• 2 x 500 ml Plum Ögonskölj
• 1 x 200 ml pH Neutral
• 5 x 20 ml QuickRinse
ögonsköljampuller

• 20 x QuickClean sårtvätt
• 2 x 500 ml Plum Ögonskölj

• 1 x QuickFix Elastic plåsterrefill
med 45 plåster

• 1 x 200 ml pH Neutral
• 5 x 20 ml QuickRinse
ögonsköljampuller
• 1 x QuickFix Elastic plåsterrefill
med 45 plåster

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

Mått: H: 430 x B: 253 x D: 92 mm

Art.nr: 5174

QuickSafe
Food Industry

Förstahjälpenstation anpassad
till livsmedelsföretag, kök och
matbespisningar. Innehåller bl.a.
spårbara plåster och brandgel.

QuickSafe
Chemical Industry

Innehåll
• 18 x QuickCool brandgel
• 1 x QuickStop kompressför
bandsset: 1 st. 17 x 17 cm och
2 st. 12 x 7,5 cm

Förstahjälpenstation särskilt
avsedd till verksamheter där
det finns risk för olyckor med
syror och baser. Innehåller
bl.a. pH Neutral Duo ögonskölj
för sköljning av båda ögonen
samtidigt.
Innehåll
• 1 x 500 ml Plum Ögonskölj Duo

• 20 x QuickClean sårtvätt

• 1 x 500 ml pH Neutral Duo

• 2 x 500 ml Plum Ögonskölj

• 1 x 200 ml pH Neutral

• 1 x 200 ml pH Neutral

• 5 x 20 ml QuickRinse
ögonsköljampuller

• 1 x QuickFix Detectable
plåsterrefill med 45 plåster

• 1 x QuickFix Elastic plåsterrefill
med 45 plåster

• 1 x QuickFix Detectable Long
plåsterrefill med 30 plåster
Mått: H: 430 x B: 253 x D: 92 mm

Mått: H: 430 x B: 253 x D: 92 mm

Art.nr: 5175

Art.nr: 5171

QuickFix Water Resistant
Plåster särskilt lämpligt för fuktiga
arbetsmiljöer. 45 st. per refill.
Art.nr: 5511
QuickFix Elastic
Elastiska plåster som följer
hudens rörelser. 45 st. per refill.
Art.nr: 5512
QuickFix Detectable
Blå plåster till livsmedels
branschen. Kan spåras med en
metalldetektor.
Art.nr: 5513
QuickFix Long Elastic
Extra långa och elastiska plåster.
Art.nr: 5508
QuickFix Long Detectable
Extra långa blå plåster till
livsmedelsbranschen.
Art.nr: 5509

QuickSafe
Empty

Väggstation utan innehåll.
Så kan du själv fylla på
QuickSafe-stationen med
ögonsköljsflaskor och övriga
förstahjälpenprodukter efter just
ditt behov.

Mått: H: 430 x B: 253 x D: 92 mm

Art.nr: 5173

Alla skåpen är i slagtålig plast med genomskinliga luckor.
De levereras med QuickSafe bruksanvisning och material till väggmontering.

För att snabb hjälp är avgörande

QuickSafe finns också lättillgängligt online
Vi har skapat en särskild website
med endast QuickSafe i fokus.
Klicka dig in och få ordning på
din förstahjälpenstation
Se koncept och produkter
På QuickSafe-sitet hittar du alltid en uppdaterad
produktöversikt där du kan se vilka produkter
som du ska använda och i vilka situationer de
ska användas.
QuickSafe. Nu även med film
Sitet innehåller även en rad små filmer som
förklarar hur skåpet och de enskilda produkterna
ska användas.
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SKANNA KODEN ELLER GÅ IN PÅ
WWW.PLUM-QUICKSAFE.SE OCH SE HUR ENKELT DET
ÄR ATT FÅ EN FLEXIBEL FÖRSTAHJÄLPENLÖSNING
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