
MEDICAL CARE 
SPRAY

PIKAFAKTA
Termisten palo- ja  
silmävammojen sekä haavojen 
hoitoa varten.

CE-merkitty lääketie-
teellisen tekniikan tuote. 

Noudattaa  
EN15154-3/4-standardia. 

Sama hoito tapaturmapaikalla 
kuin sairaalassa. 

Mahdollistaa avoimen ja tarkoin 
suunnatun hoidon, joka ehkäisee 
hypotermiaa.

Hoito voidaan suorittaa  
kaikissa kulmissa ja jatkua  
kuljetuksen aikana, esim.  
matkalla sairaalaan.

Tuote on saatavilla eri valmistusmuodoilla sopiakseen juuri sinun työympäristöösi: kannettava  
tai seinälle asennettuna sekä lämmityksellä tai ilman. Katso esimerkkiä seuraavalla sivulla.  
Lisää tietoa: www.medicalcare.se 

”USEIMMAT TAPATURMAT 

EIVÄT TAPAHDU, VAAN 

ANNAMME NE TAPAHTUA…”

TERMISTEN  
PALOVAMMOJEN SYNTY

Terminen palovamma syntyy kun 
kuuma esine tai neste levittää lämpöä 
ihokerrosten läpi ja niin kauan kuin 
energia jää iholle, vamma pahenee.

PALOVAMMOJEN HOITO

Suihkuttamalla hienojakoinen  
suihkusumu haavoitetulle alueelle 
lämpöä absorboidaan ja vamman 
laajuus ja kipu vähenee. Mitä pie-
nempiä ja enemmän tippoja, sitä  
parempi imetyskyky. Neste ei saa 
olla liian kylmää eli alle 10 °C, koska 
silloin on olemassa riski, että veri-
suoni vetäytyy ja jäähdytysvaikutus 
jää pois. Nesteen lämpötila ei saa 
olla liian lämmintäkään eli yli 25 °C 
– silloin kivunlievennys jää pois.

SILMÄVAMMOJEN HOITO

Jos hiukkaset (pölystä/liasta) joutu-
vat silmiin, on tärkeää huuhdella 
hiukkaset pois silmäsuihkeella niin 
nopeasti kuin mahdollista, niin ettei 
sarveiskalvo vahingoitu eikä silmä 
tulehdu.

TUOTE

Medical Care Spray sisältää suih-
keyhdistelmän ja nestepussin.  
Suihkeyhdistelmä antaa hyvin hieno-
jakoisen suihkusumun joka sopii 
jäähdytykseen ja nestepussi sisältää 
steriiliä isotoonista keittosuolaliuosta 
(NaCl) 0,9 %.

TARKOIN SUUNNATTU HOITO

Medical Care Spray:llä voidaan hel-
posti kohdistaa hoidon vahingoittu-
neelle alueelle. Jäähdyttämällä vain 
altistunut alue hypotermian riski  
vähenee.

AVOIN HOITO

Suihkusumu tuo avoimen hoidon,  
toisin kuin lämpöä imevät sidokset, 
joita ei pitäisi käyttää suuremmissa 
vammoissa hypotermian riskin  
vuoksi. Vamma saattaa sisältää  
kemikaaleja ja näin kemikaalit sulje-
taan sidoksen sisään.

KUUMIEN KEMIKAALIEN  
PALOVAMMOJEN JÄLKIHOITO

Medical Care Spray on hyvä täyden-
nys kemiallisen palovamman jälki-
hoitona, joka syntyy lämmitetyistä  
tai kuumista kemikaaleista. Kuumien 
kemikaalien palovammoilla pitää  
ensin käyttää Diphoterinea®  tai 
Hexafluorinea®.

ENSIAPU TERMISILLÄ PALO- JA SILMÄVAMMOILLA  
SEKÄ HAAVOILLA

Medical Care Spray on itse kehitetty ensiapusuihke, joka optimoi hoitoa 
tapaturmasta lopulliseen sairaalahoitoon. Tuote on tarkoitettu termisten 
palovammojen hoitoon koko vartalolla sekä silmävammojen ja haavojen 
hoitoa varten.



MEDICAL CARE SPRAY
TUOTELISTA

MEDICAL CARE 1                       
Tuote nro 0401
Olkalaukku muovipäällysteisestä kankaasta 
sisältää suihkusuuttimen, 1L huuhtelunestettä, 
letkunpuristimen ja silmäkupin. Toimitetaan 
seinäkiinnikkeen kanssa. Hoitoaika noin  
20 min. Tuote kuvassa on lisävarustettu 
Diphoterine-pullolla (myydään erikseen).

MEDICAL CARE 2/6                       
Tuote nro 9802/1206
Kannettava ensiapulaukku seinäkiinnikkeellä. 
Sisältää suihkusuuttimen, 2x1L huuhtelunes-
tettä, letkunpuristimen ja silmäkupin. 
Medical Care 2 sisältää myös ensisiteen ja 
sakset. Hoitoaika noin 2x20 min. Tuote kuvassa 
on lisävarustettu Diphoterine-pullolla kemi-
kaaliroiskeiden vammojen hoitoon (myydään 
erikseen).

MEDICAL CARE 3                       
Tuote nro 9503
Seinään kiinnitetty huuhteluasema  
pölysuojuksella. Sisältää suihkusuuttimen, 
2x1L huuhtelunestettä, letkunpuristimen ja 
silmäkupin. Hoitoaika noin 2x20min.

MEDICAL CARE 4                       
Tuote nro 0204
Kannettava alumiininen ensiapulaukku  
lämmityksellä, kylmiin sisä- tai ulkoilman 
ympäristöjä varten. Sisältää seinäkiinnikkeen, 
suihkusuuttimen, 2x1L huuhtelunestettä,  
letkunpuristimen ja silmäkupin. Hoitoaika 
noin 2x20 min. Termostaatti pitää lämpötilan 
25–35 asteen välillä. On mahdollista kytkeä 
12V- tai 230V pistorasiaan mukaan toimitetun 
transformaattorin kautta.

MEDICAL CARE  
SAIRAANHOITOSUIHKE                       
Tuote nro 0950-1
Suihkusuutin myydään myös erikseen  
ambulansseille ja sairaaloille steriilissä  
pakkauksessa. Pakkaus sisältää suihkeen, 
letkun, piikin ja letkunpuristimen, jotka  
sopivat yhteen nestepussien kanssa, joita 
käytetään ambulansseissa ja sairaaloissa.

MEDICAL CARE SUIHKEPURKKI                       
Tuote nro 0160
Suihkepurkki sisältää 200 ml isotoonia,  
keittosuolaliuosta 9 mg/ml ja on ensisijassa 
tarkoitettu silmävammojen ja haavojen hoi-
toon, esim. haavojen huuhteluun ja tahrojen 
poistamiseen silmistä. Hoito voidaan suorittaa 
kaikissa kulmissa. Seinäkiinnike on saatavilla 
lisävarusteena.

Medical Care 
Seinäkiinnike 200ml:n 
suihkepurkkiin

Seinäkiinnike 1x200ml, musta 
seinälevy 3x200ml, vihreä

Tuote nro 0171
Tuote nro 0170

Medical Care 
Lataamislevy

Seinälevy trukkien latausasemilla 
asetusta varten. Tilaa käsineille, 
silmälaseille, esiliinalle

Tuote nro 9655

Medical Care Kansi 
MC3

Varaosa Medical Care 3 
kaappiin

Tuote nro 9703

Medical Care 
Nahkasuojus 200ml:n 
suihkepurkkiin

Nahkasuojus Medical Care
Suihkepurkkiin 1x200ml

Tuote nro 0365

Medical Care Spray
ilman letkua Vaihto-/Varaosa Tuote nro 0950

Medical Care Neste
2x1L letkun kanssa Vaihto-/Varaosa Tuote nro 0322

Medical Care
Silmäkuppi Vaihto-/Varaosa Tuote nro 0325

Medical Care Sarja Vaihtosarja suihkusuuttimen kanssa,
2x nestettä, silmäkuppi

Tuote nro 0340

LISÄVARUSTEET & VARAOSAT

Medical Care System tuottaa ja jakaa korkealaatuista ja helposti saatavia ensiapu-tuotteita kemiallisten ja termisten  
palovammojen nopeaa ja tehokasta hoitoa silmiin sekä koko vartalolle. Järjestämme myös asiakkaille erityisesti  
sovellettuja riskianalyysejä ja koulutuksia kemiallisista ja termisistä vaaroista, sekä miten niitä vältetään. Opetamme  
myös parhaan hoitotavan onnettomuuden sattuessaan. www.medicalcare.se


