
EN HELHETSSYN  
SOM FÖREBYGGER  
KEMISKA OLYCKOR. 



INDEX
1. Inledning
3. Risker på ditt företag
4. Om kemikalier
6. Produkter för första hjälpen
8. Användaranvisning
10. Utbildning



DE FLESTA OLYCKOR 
HÄNDER INTE.

VI LÅTER  
DEM HÄNDA. 

Varje år råkar ett stort antal människor i Sverige ut 

för olyckor där kemikalier orsakar svåra och bestå-

ende skador på ögon och hud. 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 med hjälp 

av snabb behandling och rätt skyddsprodukter. 

 På Medical Care System AB (MCS) har vi arbetat 

med dessa frågor sedan 1985. Det har dels gett oss 

kunskap om hur olyckorna kan minimeras och dels 

hjälpt oss hitta de produkter som kan minimera  

effekterna av dem. Det vill vi berätta om i den här 

broschyren.



Hans-Göran ”H-G” Ericsson, grundare och vd, är i grunden sjuksköterska och har arbetat inom akut sjukvård i 25 år.



KÖP GÄRNA  
VÅRA PRODUKTER  
MEN ANVÄND  
DEM HELST INTE!
”Ärligt talat känns det ibland lite konstigt att prata 

väl för produkter som man inte vill att kunderna ska 

behöva använda. Men det är en paradox som faktiskt 

kan minska antalet olyckor och kanske till och med 

rädda någons syn, eller liv. Olycksstatistiken visar 

nämligen att allför många är omedvetna om riskerna 

med de kemikalier de arbetar med. 

 Och ju bättre jag kan sprida information om såväl 

våra produkter som de kemikalier de är verksamma 

emot, desto mindre är sannolikheten att man ska 

råka ut för olyckor. Det handlar om kunskap, som  

ju är det bästa skyddet. Men om olyckan ändå är 

framme, kan våra produkter reducera skadorna. 

Påtagligt. Ibland till och med eliminera dem. 

 Jag har själv jobbat som akutsköterska i många år. 

Ett ibland tufft men också lärorikt jobb, som oftast 

handlade om att hjälpa till när skadan redan var 

skedd. Nuförtiden går större delen av mitt jobb ut 

på att utbilda, att förebygga olyckor med hjälp av 

kunskap. Jag känner tveklöst att jag gör betydligt 

mer nytta nu än då.”

 

Hans-Göran ”H-G” Ericsson



VARFÖR SKYDDA 
SIG MOT  
NÅGOT SOM INTE 
SKRÄMMER?

Många gånger handlar det om brist på kunskap.  

I vissa fall tycker man sig hantera så små mängder 

kemikalier att man av den anledningen inte upplever 

någon risk. I ytterligare andra fall försvarar man sig 

med det klassiska: ”det händer inte mig”. Genomgå-

ende känner alltför få till att vissa skenbart ofarliga 

kemikalier kan orsaka allvarliga skador. Låt oss 

ändra på det med början på ditt företag!



Visste du till exempel att mindre än en droppe av vissa 
kemikalier i ett öga kan orsaka blindhet efter bara 10 
sekunder? 10 sekunder är den ungefärliga tiden det tar 
att läsa denna och föregående mening.

Kände du till att en mycket liten mängd av till exempel 
Fluorvätesyra på huden inte bara ger allvarliga frätskador 
utan även kan orsaka hjärtstopp? 

Är du en av många som betraktar syror av olika slag 
som farligast? Eller känner du till att basiska (alkaliska) 
kemikalier är den vanligaste orsaken till svårbehandlade 
ögonskador? 

Är du själv en av många som använder skadliga kemika-
lier i arbetet? Sannolikheten är stor om du arbetar inom 
pappers-, stål-, livsmedels- eller glasindustri, måleri, 
fastighetsskötsel, VVS, återvinning, vård, laboratorier, 
sanering eller elektroniktillverkning. Oavsett om det 
gäller privat, kommunal eller statlig verksamhet.

! Ofta förbiser vi dessutom de skadliga kemikalier vi har i hemmet. De flesta tror sig känna till riskerna men tyvärr visar antalet olyckor på motsatsen.



DIPHOTERINE®.  
SNABB HJÄLP VID 
OLYCKOR.

Diphoterine® är en spolvätska för första hjälpen-

bruk, som på ett snabbt och aktivt sätt neutraliserar 

och späder ut syror, baser, oxiderande, reducerande 

och kelaterande ämnen samt lösningsmedel. 

 Ofta handlar det om några sekunder innan bestå-

ende skador uppstår: det kan räcka med 10 sekunder 

för vissa kemikalier att penetrera hornhinnan och 

förstöra ett öga, och bara 60 sekunder att tränga 

så djupt ned i huden att livshotande skador uppstår. 

Att ta sig till en nöddusch och skölja bort aggressiva 

kemikalier med vatten kan ta alldeles för lång tid. 

Vatten har dessutom en begränsad förmåga att 

späda ut och saknar neutraliserande egenskaper 

vilket gör att det kan krävas upp till 15 minuters 

kontinuerlig sköljning för att nå önskad effekt.

 Här ger en bältesburen behållare med Diphoterine® 

en blixtsnabb och mycket effektiv första hjälp.

 Diphoterine® finns i flera behovsanpassade för-

packningar som kan bäras i hölster och på så vis alltid 

finnas till hands. Vi har även en större sprutflaska 

modell brandsläckare, för spolning av hela kroppen. 

Spolvätskan har använts i mer än 25 år, är giftfri, 

fosfatfri och kan användas i ögon, öron, svalg och på 

hud. Effekterna är vetenskapligt och praktiskt belag-

da i Arbetsmiljöverkets rapport 2010:6. Den tillver-

kas av Prevor, Frankrike enligt Standard 15154-3/4.



10s

60s

DAP
SPRAY

5l

DAP är en spraybehållare för större skador. 
Bör placeras så nära en potentiell olycksplats 
att den kan användas inom den första minuten 
efter olycks tillfället. Behållaren är portabel 
och kan även tas med till tänkbar riskplats 
eller en skadad.

60s

MINI DAP
SPRAY

200ml

MINI DAP är en sprayflaska lämplig för neu-
tralisering av mindre områden av hud som 
kommit i kontakt med skadliga kemikalier. 
200ml kan vara lämpligt för t. ex. ett lår eller 
ett ansikte.

60s

MICRO DAP
SPRAY

100ml

MICRO DAP är en sprayflaska för neutrali-
sering av mindre områden av hud som kom-
mit i kontakt med skadliga kemikalier. 100ml 
kan vara lämpligt för t. ex. en hand eller en 
kind.

LPM
FLASKA

500ml

LPM portabel ögonskölj är en 500 ml för-
packning som gör det möjligt att skölja sina 
ögon inom den första minuten efter olycks-
tillfället.

LPD
PÅSE

500ml

LPD portabel ögonskölj är en 500ml för-
packning som gör det möjligt att skölja sina 
ögon inom den första minuten efter olycks-
tillfället. Lämplig för bl. a. sjukvården.

SIEW
FLASKA

50ml

SIEW bärs i ett bälteshölster och har utvecklats 
för mobil personal. Den ger bäraren möjlighet 
till snabb sköljning – inom några sekunder  

– oavsett var denne befinner sig.

60s 60s

! För att första hjälpen ska finnas tillhands snabbt, oavsett olycksplats, kan alla produkter, förutom femlitersbehållaren, bäras i hölster. Vi har också 
värmeskåp för t. ex. ouppvärmda lagerutrymmen. Där kan alla produkter, inklusive femlitersbehållaren förvaras och vara redo för snabb användning.



DET KAN HANDLA 
OM SEKUNDER.

Om olyckan är framme är det viktigt att handla 

blixtsnabbt eftersom allvarliga skador kan uppstå 

nästan genast. Ögonen kan skadas permanent om 

de inte sköljs inom 10 sekunder. ”Torrträna” gärna 

på nedanstående moment så att de blir så reflex-

mässiga som möjligt. 

 Vid stänk i ögonen rekommenderas SIEW 50ml 

eller LPM 500ml flaska eller 500ml LPD påse, som du 

förhoppningsvis bär i ditt bälte: Luta huvudet framåt, 

vrid av korken, sätt ögonkoppen mot ögat, böj huvudet 

bakåt och låt hela innehållet göra nytta i ögat.

Vid stänk på huden, använd någon av spraybehål-

larna (DAP). Börja skölja det utsatta stället inom en 

minut! Försök samtidigt ta av kläderna så snabbt 

som möjligt, om möjligt med någons hjälp. Om du 

inte kan börja skölja inom en minut, förläng skölj-

ningstiden med 3-5 gånger den tid du utsattes för 

kemikalien.

 Tillkalla hjälp så fort som möjligt! Att få hjälp i akut-

skedet innebär effektivare behandling och mindre 

skador. Uppsök alltid sjukvård därefter. 



SIEW 50ml och LPM/LPD 500ml, 
bältesburna sköljflaskor för blixt-
snabb ögonbehandling.

Vid användning av MICRO DAP 
och MINI DAP: skölj rikligt och låt 
behållarens hela innehåll göra 
nytta.

DAP Spray 5l. Börja med att 
skölja och försök få av kläderna 
samtidigt. Försök få någon att 
hjälpa dig.

DAP Spray 5l . Fortsätt skölja 
rikligt på alla utsatta ställen 
när du fått av kläderna.  
Glöm inte hudveck och  
bakom öron.



UTBILDNINGAR.  
LÅNGSIKTIG HJÄLP 
MOT OLYCKOR.

I våra utbildningar ingår grundläggande kunskaper 

om de vanligast förekommande farliga kemikalierna, 

deras skadeverkningar och hur man kan skydda sig 

mot dem. Innehållet i utbildningen anpassas till din

verksamhet och de kemikalier som är aktuella. 

 Om inget annat önskas sker utbildningen på ditt 

företag. Det ger snabbare en tydlig bild av hur kun-

skaperna kan tillämpas i verkligheten. 

Dessutom minskar eventuellt produktionsbortfall 

och deltagarna slipper resa bort. 

 Efter utbildningen får samtliga deltagare genomgå 

ett kunskapstest innan de får sitt utbildningsbevis. 

 För mer information om våra utbildningar ring  

0157-131 31.





Vi har specialiserat oss på att identifiera och minimera kemiska och termiska 
risker i olika miljöer sedan 1985. Vi utgår alltid från en helhetsbild av riskerna 
och föreslår skyddsprodukter utifrån varje kunds specifika behov. 

Sedan mer än 14 år har vi också erbjudit utbildningar i hur man förebygger 
olyckor, och på bästa sätt tar hand om eventuella skador i ett första skede. 
Kontakta oss gärna på 0157-131 31 för mer info. www.medicalcare.se 


