
gjør det enkelt å hjelpe

Førstehjelp i hjemmet

Optimalt 
førstehjelpsutstyr til 
hjemmet

Rett produkt 
til rett pris



FØRSTEHJELP HJEMME
Hver dag må over 500 

nordmenn oppsøke lege på 

grunn av skader de har 

pådratt seg hjemme.

De fleste ulykker skjer i hjemmet
Aldersgruppene 10-20 år og eldre over 70 år skader 
seg oftest. De fleste ulykkene skjer hjemme. 
I 2006 ble om lag 90 000 personer behandlet for 
skader og forgiftninger på norske sykehus. 
Antall dødsfall som følge av ulykker, er under 2000 
per år og har gått ned de siste årene.

Med en ulykke forstår vi en plutselig, ufrivillig og 
ikke planlagt hendelse som kan medføre skade.

LEDENDE PÅ FØRSTEHJELPSUTSTYR

Active First Aid Home
er en førstehjelpsveske som passer godt til 
hus, hytte/fritidshus og båt. 
Førstehjelpsvesken inneholder utstyr som er 
tilpasset små og store skader som kan 
oppstå i og omkring hjemmet.

•Inneholder:
Gaskompress 10cm, 2 pkn
•Enkeltmannspakke 12 cm
•Trekanttørkle - Non-Woven
•Soft NEXT Limfrittplaster 6cmx1m
•Plaster Comfort Ready 24s
•Hydrogel 3,5ml Branngele
•Saks
•Pinsett
•Sikkerhetsnåler
•Førstehjelpshefte
•MTM maske m/ventil
•Vinylhansker L, 2 pkn.
•Elastisk gasbind 6cmx4m
•Sårservietter
•Innholdsfortegnelse

398,-
Inkl moms 498,-

Active First 
Aid Home

gjør det enkelt å hjelpe

Produktnr: 022522



Hike First Aid
Denne førstehjelpsvesken har et innhold som er 
tilpasset turrelaterte skader.

Vesken inneholder redningsfolie, gnagsårplaster, 
plaster, enkeltmannspakke, kraftig saks, 
trekanttørkle, Hydrogel branngele, munn til munn 
maske, sårservietter og hansker.

299,-
Inkl moms 374,-

Ut på tur !

Race
Active First Aid serien
Denne førstehjelpsvesken er liten og hendi. 
Utstyret i vesken er tilpasset skader som for 
eksempel kan oppstå på sykkeltur.
Vesken er designet spesielt for å passe i 
rygglommen på sykkeltrøyen.

Førstehjelpsvesken inneholder plaster, forbinding, 
sårservietter og engangshansker for rask og 
hygienisk sårbehandling, og sikkerhetsnåler for å 
holde tøyet sammen.

99,-
Inkl moms 124,-

gjør det enkelt å hjelpe

Produktnr: 022556

Produktnr: 022577



Active First Aid Auto 
førstehjelpsveske passer godt til bilen, og 
ellers der uforutsette skader kan oppstå. 
Vesken inneholder utstyr som er tilpasset 
små og store skader.

Inneholder:
Gaskompress 10cm, 2 pkn
•Enkeltmannspakke 12 cm
•Elastisk gasbind 6cmx4m
•Elastisk gasbind 8cmx4m
•Trekanttørkle, Non-Woven
•MTM maske m/ventil
•Vinylhansker, str. L
•Plasterstrips 2,5x7,5cm
•Plaster 6x10 5pk
•Bandasjetape 1,25cmx10m/Disp
•Saks 15 cm Kraft
•Sårservietter
•Førstehjelpshefte
•Redningsfolie 160x210 cm

Auto Active First Aid

398,-
Inkl moms 498,-

FØRSTEHJELPSVESKER

Sjå vårt store utvalg av førstehjelpsutstyr på;

www.tema-as.no

SÅR OG KUTTSKADER

BRANNSKADER

ØYESKADER

FALL, BRUDD OG KLEMSKADER

IDRETTSSKADER

BEDRIFTSPAKKER

AKUTTSEKKER/AKUTTVESKER

MEDISINSK MATERIELL

FØRSTEHJELP TIL DYR

FØRSTEHJELPSKOFFERTER/ SKRIN

MEDISINSKAP

Produktnr: 022525



Waterproof First Aid
Vanntett førstehjelpspose
m/innhold

Waterproof First Aid er en vanntett førstehjelpspose.
Det er den komplette førstehjelpsposen til 
friluftsentusiasten som inneholder det man trenger for turer 
i fjell, skog og mark og til vanns. 
I posen har et eget innholdsnett med plaster, bandasjer, 
støttebandasje, sportstape, redningsfolie mm. Den solide, 
vanntette posen vil til enhver tid holde førstehjelpsutstyret 
tørt og lett tilgjengelig.
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 på tur i kajakken, i båten og i 
tursekken.

Produktnr: 022537

347,-
Inkl moms 434,-

Sportsbag komplett

Snøgg sportsbag er produsert i slitesterkt materiale og har 

to nettinglommer med glidelås som gjør vesken oversiktlig.
Vesken inneholder:

1 stk Elasto Quick, selvheftende bandasje

1 pk Plaster Comfort Plus

1 stk Steril gaskompress 10x10cm

1 stk Trekanttørkle

2 stk Engangshansker

5 stk Sårservietter

4 stk Sportstape 3,8cm x 7,5m

2 stk Ispose stor

2 stk Ispose liten

460,-
Inkl moms 575,-

Produktnr: 022505



Snøggkofferten Medi
Førstehjelpskoffert

Snøggkofferten Medi er en førstehjelpskoffert i 
medium størrelse.

Nå kommer Medi med nytt oppgradert innhold 
pakket i oversiktlige poser som er nummerert og 
merket med piktogrammer som viser bruksområder 
på innholdet. Formålet med posene er å gjøre 
etterfyllingen enklere og at det skal bli lettere å 
velge riktig utstyr når uhellet er ute.

Vi kan anbefale den som førstehjelpskoffert for 
hjemmet og som en beredskapskoffert for små 
bedrifter, kontor og forretninger.
Kofferten er beregnet for inntil 10 personer.

Leveres med brakett for veggoppheng.

De nummererte innholdsposene inneholder utstyr 
for ulike bruksområder : Plaster, brudd og 
klemskader, sår og kutt, hygiene, øyeskylle, 
blødninger og brannskade

Optimal for 
hjemmet

1.090,-
Inkl moms 1.363,-

•1. Plaster
Soft1 Limfritt plaster 6 x 100 cm
•Comfort Ready Plasterstrips 24 stk
•Comfort Plus Plaster 10 stk 6 x 10 cm
•

2. Brudd og klemskader
Ispose
•Trekanttørkle
•Elasto Quick 7,5 x 450 cm
•

3. Sår og Kutt
Bandasjetape m/dispenser 1,25cm
•Gas kompress 10 cm pk. à 2 stk (2 stk)
•Engangshansker (2 stk)
•Elastiske Gasbind 8x400cm (2stk)
•Sårservietter (4stk)
•

4. Hygiene
Sårservietter (4stk)
•Engangshansker (2stk)
•MTM maske
•Bandasjesaks, Pinsett, sikkerhetsnåler
•Søppelposer
•

5. Øyeskylle
30ml øyeskylle (2stk)
•Øyeskylleglass

•6. Blødninger
Uni bandasje 8x50 cm
•Trykkelement
•Enkeltmannspakke 12cm (2stk)
•Engangshansker (2stk)
•

7. Brannskade
Burnshield 10 x 10
•Hydrogel 3,5ml (3stk)
•Soft1limfritt plaster 6x100 cm
•Engangshansker (2stk)

gjør det enkelt å hjelpe

Produktnr: 021058



Skrin som inneholder 
utstyr for å kunne kjøle ned 
brannskader og behandle små 
kuttskader.
Passer til bruk i hjemmet, på 
hytta, i båten og på 
arbeidsplassen.

First Aid Burn Kit

Innhold:
3 stk. Burnshield brannkompress
10 x 10 cm
•3 stk. Burnblott branngele 3,5 ml
•1 stk. Soft NEXT Limfritt plaster
•1 stk. Elastisk Gasbind
•2 stk. Engangshansker,

BRANNSKADER

Brannskader er ofte svært 
smertefulle. Hurtig nedkjøling 
bidrar til smertelindring og er et 
viktig forebyggende tiltak for å 
begrense skadens omfang.

370,-
Inkl moms 463,-

Produktnr: 872045



Pose nr. 7 Blue

Innholdspose nr. 7 
Blue består av:
•Burnshield 10 x 10cm
•Hydrogel 3,5ml (3 stk)
•Soft NEXT Limfritt
plaster 6x100 cm BLÅ
•Engangshansker (2 stk)

218,-
Inkl moms 273,-

BRANNSKADER

Hydrogel sprayflaske

Hydrogel branngele består av 96% vann 
som kjøler, fukter og beskytter 
brannskaden. Geleen har også en 
lindrende effekt. Hydrogel kan også 
anvendes ved solforbrenning og svie etter 
brannmaneter.

125 ml

113,-
Inkl moms 141,-

Hydrogel

Produktnr: 871014



Universal plaster
10 stk. 6 cm x 10 cm, plast

Til små sår, kutt og stikk. 
Klippes til ønsket størrelse. 
Perforert elastisk PE (plast) . 
Vannavstøtende.
10 stk plaster à 6 cm x 10 cm.

107,-
Inkl moms 134,-

Soft NEXT plaster

Soft NEXT lateksfritt og limfritt plaster er 
blodabsorberende, hudvennlig og tverrelastisk, noe 
som gir stor bevegelighet over ledd.
Plasteret fester seg ikke til hud, hår eller sår, men 
beskytter såret, stopper blodet og holder 
fremmedlegemer unna.
Soft NEXT vil feste seg, selv om huden er skitten 
eller våt.

37,-
Inkl moms 46,-

Fester i vann Myk og elastisk Limfritt plaster

6 cm x 4,5 m

Produktnr: 4127

Produktnr: 012341

PLASTER

Monsterplaster

Plaster for barn

Barneplaster i plast med monsterdesign. 
Passer for barn i alle aldre, gutter som jenter.
Slapp av og tørk tårene
Monsterplaster fikser sårene
Monstrene er ikke onde
De skremmer bort det vonde
Festes på rengjort og tørt sårområde og bør 
skiftes hver dag da barns hud ikke 
er ferdigutviklet.

Inneholder 24 stk. plasterstrips i 6 ulike design

37,-
Inkl moms 46,-

12 stk. plaster, 4 motiv

Barne plaster
Til små står, kutt og 
stikk. Egnet størrelse 
for barn. Sentral 
plassert pute. 
Pustende, vanntett og 
bakterietett plaster 
med barnemotiv.12 
stk. plaster.

Sjekk vårt store utvalg av plaster på;

www.tema-as.no

Produktnr: 181037 Produktnr: 4129



Snøgg koffertene
Ledende på førstehjelpsutstyr

Når uhellet er ute er det for 

sent å kjøpe og  etterfylle 

kompresser og 

forbindingssaker.  

Førstehjelpsutstyr må være på 

plass og  komplett.

forhandler av 
Snøgg førstehjelpsutstyr 
i 25 år

www.tema-as.no
Vi kan førstehjelp !

www.tema-as-no



BEDRIFT OG BEDRIFTSPAKKER
For å gjøre det enkelt å anskaffe førstehjelpsutstyret din bedrift trenger har 
vi satt sammen noen forslag på førstehjelpspakker tilpasset små, 
mellomstore og store bedrifter.
Alle bedrifter er unike og har ulike behov. Førstehjelpspakkene er satt 
sammen for oppfylle krav til stasjonær enhet / utrykningsenhet.
Ta kontakt for råd og veiledning for førstehjelpsutstyr til din bedrift.

Førstehjelpspakke S
Førstehjelpsutstyr for bedrift 

med 5 - 10 ansatte

Førstehjelpspakke M Førstehjelpspakke L
Førstehjelpsutstyr for bedrift 

med 10 - 20 ansatte

Førstehjelpsutstyr for bedrift 

med mere enn 20 ansatte

Vi tilbyr en uforpliktende risikoanalyse av 
din arbeidsplass. Analysen vil avdekke 
status på beredskapen i din bedrift med 
tanke på sår- og kuttskader, øye- og 
kjemikalieskader, brannskader, fall-, brudd-
og klemskader.

•Gi dine ansatte en trygg arbeidsplass
•Få sikkerhetsbevisste ansatte
•Evaluering av din beredskap
•Ingen forpliktelser

Kontakt en av våre rådgivere www.tema-as.no
Kundeservice

918 75 506

Rådgivning



gjør det enkelt å hjelpe

Våre kunder har fortalt oss hva som er viktig for de.

Mer for pengene
Vi er opptatt av å gi deg mest mulig for pengene, 
slik at du blir fornøyd med både produktene og prisene våre.

Det skal 

lønne seg å 

bestille hos 

oss!
Vi ønsker å 
være best på 

pris og 
leveringsbeti
ngelser som 

frakt og 
betalingsfrist

Sjekk vår heimeside;
www.tema-as.no

Tema en stolt leverandør til landbruk, industri, offentlig 
og privat sektor.

Kundeservice
918 75 506

post@tema-as.no

Vi fokuserer på å ha alt du trenger.
Våre produktutvalg utvikler seg stadig med praktiske 
og innovative produkter. Nye merkevarer kommer 
stadig inn i vårt sortiment. 

Som kunde vil du oppleve;
Tilbud på SMS, mail, post, heimeside og av våre 
selgere på nyheter og kampanjeprodukter!

Kjente varemerker

Bestilling;
Send oss en SMS eller 
mail eller ring 91875506

918 75 506

Førstehjelp 
i hjemmet


