
Indhold, advarsels- og brugsvejledning 
 
Alcohol free Hand Sani – Hånddesinfektionsmiddel. Brugsvejledning: Hand Sani benyttes for 
at mindske mulige bakterier og andre mikroorganismer på huden. Regelmæssig brug giver 
ekstra beskyttelse. Advarsel: Må kun anvendes på hænderne. Må ej drikkes eller indtages. 
Undgå at væsken kommer i kontakt med øjne eller åbne sår. Skulle dette hænde, skyl 
grundigt med rent vand. 
 
Topical irrigation solution – Øjenskylmiddel. Anvendelsesområde: Ved spontan og lokal 
opstået irritation af øjne, samt små sår eller forbrænding af huden. Advarsel: Kun til 
overfladebehandling. Kasseres efter første brug. Anvend ikke produktet, hvis emballagen 
viser tegn på brug eller skade. Indhold: 0.9% Natriumklorid (Salt) opløsning. 
 
Instant Cold – Ispose. Anvendelse: Benyttes når køling af skader er nødvendigt. Ryst posen 
så indholdet er nederst i posen. Klem posen kraftigt. Forseglingen inde i posen bliver brudt 
og køleprocessen påbegynder. Ryst igen for jævn fordeling af køleeffekt. Posen vikles ind i 
håndklæde eller lign. og placeres på det nødvendige område på patienten. Advarsel: 
Opbevares ved stuetemperatur. Kasseres efter første brug. Anvendes altid viklet ind med et 
håndklæde eller andet stof. Må ej anvendes af patienter med nedsat følesans overfor kulde. 
Opbevares utilgængeligt for børn. Kun til overfladebehandling. Indholdet af posen er 
sundhedsskadeligt. Ved utilsigtet indtagelse kontakt straks læge eller alarmcentral. Beskadig 
ikke posen. Ved hud- eller øjenkontakt med posens indhold, skyl straks med rigelig vand og 
kontakt læge eller alarmcentral. Indhold: Ammoniumnitrat, Vand. 
 
Antiseptic Pen – Antiseptisk stift. Anvendelse: Stopper små blødninger. Fugt spidsen og gnid 
forsigtigt på såret.  
 
Alcohol Prep Pad – Alkoholserviet. Anvendelse: Kun til overfladebehandling og engangsbrug. 
Til forsigtig rensning af sår- Indhold: 1 pad inholder 70% Isopropanolalkohol.  
 
Antiseptic towelette – Sårrens-servietter. Anvendelse: Brug servietten forsigtigt til rengøring 
af mindre skader, rifter eller forbrændinger. Beskytter mod infektioner. Advarsel: Kun til 
overfladebehandling. Må ej bruges på eller om øjnene. Ikke egnet til større skader. Ved 
større skader opsøg lægehjælp. Opbevares utilgængeligt for børn. Indhold: 
Benzalkoniumklorid 0,13% 
 
Sting Relief Prep Pad – Insektserviet. Anvendelse: Benyttes til insektstik eller -bid. Påføres 
stik/bid, renses forsigtigt og smides ud. Kun til enkeltbrug. Advarsel: Kun til 
overfladebehandling.  Må ej bruges på eller om øjnene. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Indhold: 1 serviet Benzocain 6%, Alkohol 60% 
 
Hydrogen Peroxide – Brintoverilte. Andvendelse: Til behandling af små snit og sår. 
Antibakteriel og forebygger infektioner. Påføres forsigtigt på såret. Indhold 3% 
Brintoverilteløsning  
 
 



Kit Indhold: 

• 1 Ispose 

• 1 Alutæppe 

• 5 plaster 

• 1 sæt Engangshandsker (latex + pulverfri) 

• 4 alkohol desinfektionsservietter 

• 2 stikplaster 

• 2 sårrensservietter 

• 1 gummi årepresse 

• 3 ruller ikke-klæbende forbinding 

• 1 rulle tape 

• 1 saks 

• 2 Lavt vedhængende pad forbinding 7,5 cm x 7,5 cm 

• 10 vatpinde 

• 1 Oralsprøjte 

• 1 tungespatel 

• 1 Genoplivningsindblæser 

• 1 Håndsprit 60 ml. 

• 1 Øjenskyl 15 ml.  

• 1 Brintoverilte 3% 100 ml.  

• 1 Sårstift 

• 1 Børste  

• 1 Adventurtaske  

 


