MEDICAL CARE
SPRAY
FØRSTE HJÆLP VED TERMISKE FORBRÆNDINGER,
ØJE- OG SNITSKADER
Medical Care Spray er en specielt udviklet førstehjælps-spray, som
optimerer behandlingen af en skade i første øjeblik til den endelige
pleje af skaden på hospitalet. Produktet er egnet til behandling af
termiske forbrændinger på hele kroppen samt øje- eller snitskader.
DANNELSE AF TERMISKE
FORBRÆNDINGER
En termisk forbrænding opstår i at
varmen af et meget varmt genstand
eller en meget varm væske fremmer
sig gennem hudlagene. Så længe
denne energi bliver ved med at være
der bliver skaden værre og værre.

FORBRÆNDINGERNES
BEHANDLING
Ved at sprøjte på det skadede område,
absorberes varmen, reduceres
spredningen af skaden og smerterne
reduceres. Jo mindre dråberne er og
jo flere dråber der er, desto bedre er
absorbtionsevnen. Væsken må ikke
være for koldt, dvs. under 10°C, da
der består risiko for at blodkarrene
trækker sig sammen og at det dermed
ikke kommer til en kølende effekt.
Væskens temperatur må heller ikke
være for varmt, dvs. over 25°C – da
det ellers ikke kommer til en smerte
lindring.

ØJESKADEBEHANDLING
I tilfælde af at partikler (støv/ snavs)
kommer i øjet, er det også vigtigt, at
partiklerne skylles ud med en øje
bruser så hurtigt som muligt, sådan
at de ikke kommer til at skade horn
hinden og at en øjebetændelse ungås.

PRODUKTET
Medical Care Spray består af et
sprøjteaggregat, der producerer en
meget fin sprøjtetåge, som køler det
skadede område effektivt samt en
væskepose med steril, isotonisk salt
vand (NaCl) 0,9%.

FOKUSERET BEHANDLING
Med Medical Care Spray kan behand
lingen nemt fokuseres på det skadede
område. Ved kun at køle den berørte
del af kroppen, reduceres hypertermi
riskoen.

ÅBEN BEHANDLING
Sprøjtetågen forårsager en åben
behandling, i modsætning til varmeabsorberende forbindinger, som ikke
bør anvendes ved større skader på
grund af deres hypertermirisiko, men
også fordi der kan være kemikalier
som er involveret og som kan skabe
risiko for, at de bliver lukket ind.

KORT INFO
Til behandling af
termiske forbrændinger,
øje- og snitskader.
Medicinsk-teknisk
produkt med CE-mærke.
Efter EN15154-3/4-standard.
Samme behandling på
ulykkestedet som på hospitalet.
Medfører en åben og
fokuseret behandling,
forhindrer hypotermi.
Behandlingen kan udføres
i alle vinkler og forsættes
under transportet, f.eks.
ved transport til hospitalet.

EFTERBEHANDLING AF
FORBRÆNDINGER FORÅRSAGET
AF VARME KEMIKALIER
Medical Care er et godt supplement
til efterfølgende behandling af
kemiske forbrændinger, forårsaget
af opvarmede eller meget varme
kemikalier. Ved forbrændinger, for
årsaget af meget varme kemikalier
skal der først anvendes Diphoterine®
eller Hexafluorine®.

”DE FLESTE ULYKKER
SKER IKKE, VI LADER
DEM SKE…”

Produktet kan fås i forskellige varianter for at det passer lige til dit arbejdsmiljø: bærbar eller væg
monteret såsom med eller uden opvarmning. Se eksempler på næste side. Yderligere informationer
på: www.medicalcare.se

MEDICAL CARE SPRAY
PRODUKTOVERBLIK

MEDICAL CARE 1
Art. Nr 0401

MEDICAL CARE 2/6
Art. Nr 9802/1206

MEDICAL CARE 3
Art. Nr 9503

Skulderremstaske af plastbeklædt tekstilstof,
indeholder 1 spray-mundstykke, 1L skylle
væske, slangeklemme og øjeoverdel. Leveres
med vægholderen. Behandlingstid ca. 20 min.
Produktet som vises ovenfor er inklusive en
ekstra flaske Diphoterine (sælges separat).

Bærbar førstehjælps-taske. Leveres med
vægholderen. Indeholder 1 spray-mundstykke,
2x1L skyllevæske, slangeklemme, og øjeover
del. Medical Care 2 indeholder desuden en
førstehjælps-forbinding og en saks. Behand
lingstid ca. 2x20min. Produktet som vises
ovenfor er inklusive en flaske Diphoterine til
behandling af skader forårsaget af kemikalier
(sælges separat)

Vægmonteret førsthjælps-skab med støvbe
skyttelse. Indeholder 1 spray-mundstykke,
2x1L skyllevæske, slangeklemme og øjeover
del. Behandlingstid ca. 2x20 min.

MEDICAL CARE 4
Art. nNr 0204

MEDICAL CARE PLEJESPRAY
Art. Nr 0950-1

MEDICAL CARE SPRØJTEDÅSE
Art. Nr 0160

Bærbar førstehjælps-taske af aluminium med
inbygget varmeapparat til kolde indre og ydre
områder. Leveres med vægholderen. Indeholder
1 spray-mundstykke, 2x1L skyllevæske, slange
klemme og øjeoverdel. Behandlingstid ca. 2x20
min. Termostaten holder temperaturen mellem
23 og 35 grader. Kan tilsluttes til en 12V-stik
kontakt eller med en transformator til 230V.

Spray-mundstykket sælges også separat til
ambulancer og hospitaler i en steril emballage
og indeholder slangen nålespidsen og slange
klemmen, som passer til væskeposerne, som
allerede anvendes af ambulancer og hospitaler.

Sprøjtedåsen indeholder 200ml isotonisk
saltvæske 9 mg/ml og er prmært egnet til
øje- og snitskader, f.eks. for at skylle sår og
for at fjerne snavs fra øjnene. Behandlingen
kan ske i alle vinkler. Som tilbehør leveres
der en vægholder.

TILBEHØR & RESERVEDELE
Medical Care
Vægholder til 200ml
sprøjtedåsen

Vægholder 1x200ml, sort
Vægskive 3x200ml, grøn

Art.Nr: 0171
Art.Nr: 0170

Medical Care Spray
uden slange

Reservedel

Art.Nr: 0950

Medical Care
Opladestation

Vægskive til fastgørelse af
Truck-Opladestationen. Plads til
handsker, briller, forklæde

Art.Nr: 9655

Medical Care Vätska
2x1L med slange

Reservedel

Art.Nr: 0322

Medical Care Låg
MC3

Reservedel til Medical Care
3 skabet

Art.Nr: 9703

Medical Care
øjeoverdel

Reservedel

Art.Nr: 0325

Medical Care
Læderhylster til
200ml sprøjtedåsen

Læderhylster til Medical Care
sprøjtedåsen 1x200ml

Art.Nr: 0365

Medical Care Kit

Udskiftnings-Kit med
spray-mundstykket, 2x væsken,
øjeoverdel

Art.Nr: 0340

Medical Care System producerer og sælger førstehjælps-produkter af høj kvalitet og let tilgængelighed for hurtig og effektiv
hjælp ved behandling af kemiske og termiske brandskader af øjnene og hele kroppen.
Vi arrangerer også kundetilpassede risikovuderinger og træning som har til mål at fremme viden om kemiske og termiske
risiki og hvordan man kan undgå disse og hvordan man tager sig af tilskadekomne i et ulykkestilfæld. www.medicalcare.se

