
VI VILL GÄRNA  
INFORMERA OM 
VÅRA PRODUKTER.
MEN HOPPAS ATT 
DU INTE BEHÖVER 
ANVÄNDA DOM.

För vårt kompletta och aktuella produktsortiment, vänligen se www.medicalcare.se 

Diphoterine Siew 
50 ml

Diphoterine Flaska 
500 ml

Diphoterine Påse 
500 ml

Diphoterine  
Mini/Micro

Diphoterine  
Sköljstation

Diphoterine Dap 5L

Trivorex 1 literTrivorex 15 liter Le Vert / Le Vert HFPolycaptor 15 liter Acicaptal 15 liter Basicaptal 15 liter
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Värmeskåp
 DAP 5L
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Värmeskåp 

Medical Care 3

Medical Care  
Laddtavla Diphoterine

Medical Care 4

Medical Care  
Laddtavla

Medical Care  
Sjukvårdsspray 

S-Cut QE

Hexafluorine Flaska 
500 ml

Hexafluorine 
Sköljstation

Hexafluorine Dap 5L Hexafluorine Påse 
500 ml

Kalciumglukonat gel 
burk 500 g

Kalciumglukonat gel 
tub 40 g

VÅRA PRODUKTER – DIN TRYGGHET

MCS framställer och distribuerar högkvalitativa och lättillgängliga Första-Hjälpen produkter för ett snabbt och effektivt 
omhändertagande vid behandling av kemiska och termiska brännskador i ögonen och över hela kroppen. Vi genomför  
också kundanpassade riskinventeringar och utbildningar i syfte att sprida kunskap om kemiska och termiska risker och 
hur man undviker dessa, samt på bästa sätt omhändertar skadade i händelse av olycka. www.medicalcare.se

Diphoterine® – för olyckor med kemikalier

Hexafluorine® – för olyckor med fluorvätesyra

MC-Spray – för termiska olyckor, ögon- och sårskador

Miljöprodukter för att förhindra miljö och personskador

Specialprodukter

VAD SÄGER  
VÅRA KUNDER?

”Det handlar idag inte om tur  
eller otur att våra kemikalie-
olyckor i princip har eliminerats. 
Det handlar om hårt långsiktigt 
arbete med målen att ingen ska 
behöva göra sig illa.”
Petri Kuusinen, Health Safety Manager
Outokumpu Stainless Special Coil Nyby, 
Torshälla

”Vi har en riskfylld miljö där vi 
måste agera oavsett kännedom 
om den kemiska risken. Dipho-
terine ger oss trygghet genom 
att snabbt kunna oskadliggöra 
farliga kemikalier oavsett typ 
eller vilken del av kroppen som 
utsatts för exponering.”
Lars Persson,  
Räddningstjänsten Östra Götaland

Läs mer på vår hemsida om hur 
vi kan förebygga och förhindra 
kemiska och termiska olyckor. 
www.medicalcare.se

Kontakta oss på 0157-13131 eller 
info@medicalcare.se



VARJE ÅR RÅKAR ETT STORT ANTAL MÄNNISKOR UT  
FÖR OLYCKOR DÄR KEMIKALIER OCH HÖG TEMPERATUR  
ORSAKAR SVÅRA SKADOR I ÖGON OCH PÅ HUD. 

ILU – VÅRT ERBJUDANDE

VI FÖREBYGGER... ...KEMISKA OCH 
TERMISKA OLYCKOR

Utöver personligt lidande, kostar dessa olyckor enorma  
belopp för samhället. Inte sällan leder de även till livslånga 
handikapp. Grymt nog hade många av olyckorna kunnat 
undvikas helt med hjälp av kunskap och en tydligare bild  
av riskerna. I andra fall kunde skadorna ha mildrats och till 
och med eliminerats.

På Medical Care System har vi arbetet med dessa frågor 
sedan 1985. Det har gett oss kunskap om hur olyckor kan 
förebyggas och hur skador kan minimeras och lindras  
genom att använda rätt produkter.

KEMISKA OLYCKOR

Ofta handlar det om sekunder innan bestående 
skador uppstår vid stänk från kemikalier. Därför 
gäller det att snabbt oskadliggöra den aggressiva 
produkten. 
 Till skillnad från vatten kan Diphoterine® och 
Hexafluorine® omedelbart oskadliggöra kemika-
lien innan den hinner orsaka en bestående skada.  
Diphoterine® fungerar mot alla kemiska förändrings-
mekanismer, medan Hexafluorine® är speciellt 
framtagen mot Fluorvätesyra. Båda produkterna 
kan användas i ögon, öron, svalg och på hud.

TERMISKA OLYCKOR

En termisk brännskada uppstår på grund av att 
värme från heta föremål eller vätskor fortplantar 
sig genom hudlagren, och så länge denna energi 
kvarstår så kommer skadan att förvärras. 
 Medical Care Spray är en egenutvecklad Första 
Hjälpen-spray för effektiv behandling av termiska 
brännskador över hela kroppen liksom för  
ögon- och sårskador och som optimerar om-
händertagandet från skadetillfälle till medicinsk 
behandling på sjukhus. 

INVENTERING
I det första steget handlar det om att 
se och förstå riskerna på din arbets-
plats. Tack vare vår erfarenhet kan vi 
hjälpa till med att identifiera och för-
klara dem och vara ett bollplank när 
det gäller hantering av olika typer av  
kemikalier.

LÖSNING
Tillsammans tar vi fram en lösning  
på hur utformningen av er arbets-
miljö bör se ut. Det handlar om vilka 
produkter som behövs, men också 
om rutiner, skyddskläder och var  
utrustningen ska placeras, liksom  
om utbildningsbehov och kunskap  
i hur produkterna skall användas.

UTBILDNING
I våra utbildningar ingår grund-
läggande kunskaper om de vanligast 
förekommande farliga kemikalierna, 
deras skadeverkningar och hur man 
kan skydda sig mot dem. Innehållet  
i utbildningen anpassas till din verk-
samhet och aktuella kemikalier.

ILU är ett perfekt stöd när det gäller arbetsmiljöfrågor och 
att kunna identifiera, dokumentera och förebygga de olika 
kemiska och termiska olycksriskerna på just din arbetsplats. 

Med rätt medvetenhet och attityd kan vi tillsammans förhindra 
många olyckor från att uppstå. ILU är ett helhetskoncept men 
du kan givetvis välja de delar som passar dig bäst.


