
MEDICAL CARE 
SPRAY

MULIGE TERMISKE  
BRANNSKADER

En termisk brannskade oppstår på 
grunn av at varme, fra varme gjen
stander eller væsker, forplanter seg 
gjennom lag av huden, og så lenge 
denne energien er til stede vil skaden 
forverres.

BEHANDLING AV BRANNSKADER 

Gjennom sprøyting over det skadde 
området med en forstøvet spraytåke 
som absorberer varmen, vil omfanget 
av skaden reduseres og smerten avtar. 
Desto mindre og flere dråper, desto 
bedre er absorpsjonskapasiteten. 
Væsken bør ikke være for kald, dvs. 
under 10 °C, for risikoen er da at 
blodkarene trekker seg sammen og 
kjøleeffekten uteblir. Temperaturen 
av væsken bør heller ikke være altfor
høy, dvs. over 25 °C da smertelind
ringen vil utebli.

BEHANDLING AV ØYESKADER 

I tilfelle partikler (støv/smuss) kom
mer i øynene, er det også viktig å så 
fort som mulig skylle bort partikler 
med en øyevask, slik at disse ikke 
skader hornhinnen og øyet blir betent.
 
PRODUKTER

Medical Care Spray består av en 
sprayenhet som gir en meget finfor

delt spraytåke, som effektivt kjøler 
ned det skadde området, og væske
poser med sterilt isotonisk saltvann 
(NaCl) 0,9 %.

MÅLRETTET BEHANDLING

Med Medical Care Spray kan behand
lingen enkelt rettes mot det skadde 
området. Med kjøling bare av det  
berørte området, minimeres risikoen 
for nedkjøling.

ÅPEN BEHANDLING

Spraytåken medfører en åpen  
behandling, i motsetning til varme
absorberende bandasje, som ikke 
bør brukes ved store skader på 
grunn av risikoen for nedkjøling, hvis 
kjemikalier kan være involvert er det 
også en risiko for at kjemikaliene 
stenges inne.

ETTERBEHANDLING AV  
BRANNSKADER FRA VARME 
KJEMIKALIER

Ved brannskader forårsaket av varme 
kjemikalier bør Diphoterine® eller 
Hexafluorine® brukes først. Medical 
Care Spray er et viktig tillegg i etter
kant av behandlingen av en kjemika
liebrannskade, forårsaket av oppvar
mede eller varme kjemikalier.

FØRSTEHJELP VED TERMISKE BRANNSKADER,  
ØYNE- OG SÅRSKADER

Medical Care Spray er en egenutviklet førstehjelpsspray som  
optimaliserer behandlingen fra skadeforekomst til sluttbehandling  
på sykehus. Produktet er beregnet for behandling av termiske  
brannskader over hele kroppen, samt øyne- og sårskader.

HURTIGFAKTA
For behandling av brannskader, 
øyne- og sårskader.

CE-merket medisin-
teknisk produkt.

Etter standard EN15154-3/4. 

Samme behandling  
på ulykkesstedet som  
på sykehuset.

Er en åpen og målrettet  
behandling som motvirker  
hypotermi.

Behandlingen kan utføres  
fra en hvilken som helst  
vinkel, og fortsette gjennom  
hele forflytningen, f.eks. under 
transport til sykehuset.

Produktet er tilgjengelig i forskjellige utførelser som passer ditt arbeidsmiljø: bærbar eller veggmontert, 
og med eller uten oppvarming. Se eksempel på neste side. For mer info: www.medicalcare.se

” DE FLESTE ULYKKER 
SKJER IKKE, VI LAR 
DEM SKJE... ”



MEDICAL CARE SPRAY
PRODUKTOVERSIKT

MEDICAL CARE 1                       
Art. nr 0401
Skulderveske i vevet plast som inneholder  
1 stk. spraymunnstykke, 1L skyllevæske, 
slangeklemme og en øyekopp. Leveres med 
veggholder. Behandlingstid ca. 20 min.  
Produktet på bildet er utstyrt med en flaske.
Diphoterine (selges separat).

MEDICAL CARE 2/6                       
Art. nr 9802/1206
Bærbar førstehjelpsveske. Veggmontering er 
inkludert. Inneholder 1 stk. spray munnstykke, 
2x1L skyllevæske, slangeklemme og øyekopp. 
Medical Care 2 inneholder også førstehjelps
bandasje og saks. Behandlingstid om 2x20min. 
Produktet på bildet er utstyrt med en flaske 
Diphoterine for behandling av skader for
årsaket av kjemikaliesprut (selges separat).

MEDICAL CARE 3                       
Art. nr 9503
Veggfast førstehjelpskap med støvdeksel. 
Inneholder 1 stk. spraymunnstykke, 2x1L 
skyllevæske, slangeklemme og øyekopp.  
Behandlingstid om 2x20min.

MEDICAL CARE 4                       
Art. nr 0204
Bærbar førstehjelpsskap i aluminium med 
innebygd varmeelement for kulde i inne eller 
utendørs miljøer. Veggmontering er inkludert. 
Inneholder 1 stk. spraymunnstykke, 2x1L skylle
væske, slangeklemme og øyekopp. Behandlings
tid om 2x20min. Termostaten holder tempera
turen på mellom 25 og 35 grader. Mulig å koble 
til 12 V uttak eller 230 V via medfølgende om
former.

MEDICAL CARE  
BEHANDLINGSSPRAY                       
Art. nr 0950-1
Sprøytedysen selges også separat, til ambu
lanser og sykehus i en steril pakke og inne
holder spray, slange, innstikks spiss og slange
klemme som passer med væskeposer som 
ambulanser og sykehus allerede bruker.

MEDICAL CARE SPRAYBOKS                       
Art. nr 0160
Spray flaske inneholder 200 ml isotonisk salt
vann 9 mg/ml, og er først og fremst beregnet 
for behandling av øyet og sårskader, f.eks. for 
å skylle sårene rene og fjerne smuss i øynene. 
Behandling kan skje i hvilken som helst vinkel. 
Veggmontering er valgfritt.

Medical Care vegghol-
der for 200 ml spray-
boks

Veggholder 1x200 ml svart
Veggpanel 3x200 ml grønn

Art.nr: 0171
Art.nr: 0170

Medical care
Ladepanel

Veggpanel for plassering på lades
tasjoner. Plass for hansker, briller, 
forkle

Art.nr: 9655

Medical care lås
MC3

Reservedeler til Medical Care
3 kabinett                                            

Art.nr: 9703

Medical care
Lærhylster til
200 ml sprayboks

Lærhylster for Medical Care
Sprayboks 1x200 ml

Art.nr: 0365

Medical care spray
uten slange Deler for utskifting / Reservedeler Art.nr: 0950

Medical Care væske
2x1L med slange Deler for utskifting / Reservedeler Art.nr: 0322

Medical care
Øyekopp Deler for utskifting / Reservedeler Art.nr: 0325

Medical care sett Utskiftningssett med spraymunn
stykke, 2x væske, øyekopp                            

Art.nr: 0340

TILBEHØR OG RESERVEDELER

Medical Care System produserer og distribuerer lett tilgjengelige førstehjelpsprodukter av høy kvalitet, for rask og effektiv 
behandling, til behandling av kjemiske og termiske brannskader i øynene og over hele kroppen.
Vi gjennomfører også kundetilpasset risikovurdering og opplæring, for å dele kunnskap om kjemiske og termiske risikoer, 
om hvordan du kan unngå dem, og om den beste måten å hjelpe skadde på i tilfelle ulykke. www.medicalcare.se


