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Vid en olycka behöver man snabb tillgång 

till första förband för att kunna göra den 
första viktiga insatsen. Dafos säkerhets-

väska innehåller alla nödvändiga första 
hjälpen-artiklar som kan behövas vid ett 

olyckstillbud. Väskan innehåller dessutom 
varselutrustning i form av reflexväst och 
blixtljus. 

Väskan är utformad för att innehållet  
ska vara överskådligt och lättåtkomligt. 

Artiklarna är uppdelade enligt 1-2-3- 
principen, anpassat efter skadans typ. 

Säkerhetsväskan är lämplig att ha i bilen 

eller på båten. 
 

Praktisk och kompakt design 

En olycka inträffar ofta plötsligt och oförutsett, 
därför är det viktigt att ha tillgång till utrustning för 
att rädda och skydda. Första hjälpen vid olycks-

platsen kan vara livsavgörande. Dafos praktiska 
säkerhetsväska har plats för alla nödvändiga första 
hjälpen-artiklar samt även varselutrustning. Genom 
att ha allt samlat i ett kit är man alltid redo om en 
olycka skulle inträffa. 

Den praktiska väskan är utvikbar med bärhandtag 

och blixtlås i tre sidor. I väskan har var sak sin plats 
och man får enkelt en överblick av innehållet. I de 
åtta facken ryms första förband, sjukvårdsartiklar, 
instruktionsbok och varselutrustning. 

Innehåll i första hjälpen väska 

 Förbandspåse nr 1 

 Förbandspåse nr 2 

 Förbandspåse nr 3 

 Räddningsfilt 

 Sax 

 Säkerhetsnålar, 12 st 

 Handskar i vinyl, 2 par 

 Mun till mun-mask 

 Viltvarningsband 

 Instruktionsbok ”Första Hjälpen” 

 Bildekal 

 Reflexväst 

 Blixtljus med ficklampa 

Tekniska data 

Mått BxHxD 280 x 210 x 100 mm 

Vikt 830 g 

Färg svart 

Art nr 18-7023-57 

Första förband 1-2-3 

Väskans fack med första förband är uppdelat enligt 
1-2-3 principen. Det innebär att innehållet anpassats 
till typ av skada; småsår, mellanstora sår och stora 

sår. På respektive fack finns tydligt angivet innehåll 
och instruktion. Förbandspåsarna innehåller: 

Förbandspåse nr 1: 

 Antiseptisk sårtvätt, 5 st 

 Sterila kompresser, 2 st 

 Plåster, 15 st 

Förbandspåse nr 2: 

 Antiseptisk sårtvätt, 4 st 

 Sterila kompresser, 2 st 

 Sterilt förband, 1 st 

Förbandspåse nr 3: 

 Sterilt stort förband, 1 st 

Varselutrustning 

Utöver första hjälpen-artiklarna innehåller väskan  

en reflexväst och en blixtpuck. Det ger en ökad 
säkerhet på olycksplatsen. Blixtpucken är vattentät 

och försedd med 14 LED-ljus. Den fungerar som 
ficklampa och har nio olika val av ljusinställningar 
för varsel och varning. Den är synlig upp till 1000 
meter. Med magneten kan den fästas på t ex ett 
biltak. 

Kundanpassat utförande 

Första hjälpen väskan 
kan beställas med eget 
tryck, t ex ett företags 

logotype.  

Det är också möjligt att 
få egen text på väskan, 
enligt önskemål.  

 


