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Dansk Skilte Reklame

SE-nr. 36 70 29 66

Bank 6850 0001012998

Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

- EMGJ Holding Aps.

Forbindskasser, øjenskyl og tilbehør
- fra lager og i produktion.

Forbindskasse
Hvert år sker der tusindvis af små og større ulykker på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, i trafikken, i
hjemme, m.m..
Skaderne ved disse ulykker spænder over alt fra
små hurtigt overståede skader, til de mere varige.
Uagtet størrelsen af disse, er den hurtige
førstehjælp den væsentligste, og til det behøver
De ikke den store kunnen, eller meget udstyr.
Den her illustrerede forbindskasse, er ofte nok,
når førstehjælpen skal være nær.
Den kan leveres efter ønske, men er her
sammensat efter Arbejdstilsynets forskrifter.
Supplering kan ske efter opgave, ligesom
specielle brancheløsninger, kan honoreres efter
opgave.

Standardindhold
Antal
1
1
2
2
1
1
1
20
1
4
6
8
1

Betegnelse
Rustfri saks
Rustfri pincet
Elastisk gazebind.4 meter x 8 cm.
Kompresforbinding 9 x 13 cm.
Trekantforbinding
1 lille rulle fixing tape
1 stor rulle fixing tape
Assorterede "soft"plaster
Plaster med sårpude 1 meter x 6 cm.
Latex gummihandsker
3 breve á 2 stk. tørservietter
4 breve á 2 stk. vådservietter
Forbindskasse som illustreret

Vi tilbyder forbindskasser der opfylder ethvert behov og
dermed sikrer, at også Deres arbejdsplads er
velforberedt, hvis uheldet er ude.
Vi leverer naturligvis også specialløsninger, der opfylder
præcise behov.
Læbepomade er en kvalitetslæbepomade med høj
solfaktor. Det er lykkedes os, at få en
kvalitetslæbepomade med solfaktor 30. Ønsket fra
brugere var solfaktor 25, så med læbepomade med
solfaktor 30 er behovet dækket optimalt.
Brandsårsgel er kølende og smertelindrende. Gelen kan
anvendes ved forbrændinger, mindre brandskader,
hudafskrabninger o.l..
Hånddesinfektion - fugtgivende antiseptisk håndgel, er
påfyldt i en aluminiumspose i beholderen, derefter er
der tilsat drivmiddel (bag-on-can systemet), altså,
konstant væsketryk og gelen er antiseptisk til flasken er
tømt.

- eventuelt med individuelt tryk eller folie påsat på emballagen.
Båre, båremateriel og tasker - til industri- og redningsbrug
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/sikkerhed/067/sider/067.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?
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Øjenskyl og førstehjælp
- til enhver lejlighed.

Dess.: 32705301.000:

Dess.: 32705301.007:

Øjenskyl-væg/transportstation med
1 flaske a´ 250 ml..

Øjenskyl-væg/transportstation
med piktogram 2 - 3 flasker a´ 250 ml..

Dess.: 32705301.003:

Dess.: 32705301.006:
Øjenskyl-væg/transportstation i kraftig støvtæt
plastkasse med 2 - 3 x 250 ml. øjenskyl,
piktogram og spejl.

Øjenskyl-væg/transportstation
med 4 flasker a´ 250 ml..

- eventuelt med individuelt tryk eller folie påsat på emballagen.
Båre, båremateriel og tasker - til industri- og redningsbrug
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/sikkerhed/327/sider/327.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk
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Dess.: 32705300.100:

- EMGJ Holding Aps.

Dess.: 32705300.620:

45 ml. øjenskyl.

Bæltetaske for 45 ml. øjenskyl.

32705300100
Øjenskyl 45 ml., kr. 99,00 pr. stk..
Bæltetaske, anvendelig for 45 ml. øjenskyl. kr. 82,00 pr. stk..
327053300 101
Øjenskyl 250 ml., kr. 148,00 pr. stk.. - skylletid, op til 15 minutter
Øjenskyllestationer.
Dess.: 32705301.000
Øjenskyllestation til vægmontering, eller for transport, 1 styk., kr. 266,00 pr. stk..
Dess.: 32705301.003
Øjenskyllestation til vægmontering, eller for transport, 4 styk., kr. 981,00 pr. stk..
Dess.: 32705301.005
Øjenskyllestation til vægmontering, eller for transport, 2 styk. i støvtæt kasse, med spejl og
pictogrammærkning, kr. 539,00 pr. stk..
Dess.: 32705301.006
Øjenskyllestation til vægmontering, eller for transport, 3 styk. i støvtæt kasse, med spejl og
pictogrammærkning, kr. 687,00 pr. stk..
Dess.: 32705301.007
Øjenskyllestation til vægmontering, eller for transport, 2 styk., med pictogrammærkning, kr. 461,00 pr. stk.
Dess.: 32705301.008
Øjenskyllestation til vægmontering, eller for transport, 3 styk., med pictogrammærkning, kr. 609,00 pr. stk.
- Alle stationer leveres som standard med 250 ml. øjenskyl, skruer og rawplugs.
Tilbehør til øjenskyl.
Dess.: 32705300.610 Fjederclips for 1. stk. 250 ml. øjenskyllespray, kr. 35,00 pr. stk.
Dess.: 32705300.620 Bæltetaske til 45 ml. øjenskylspray, kr. 82,00 pr. stk.
Dess.: 32705300.700 Skilt i kraftig PVC med pictogram til ophængning, kr. 35,00 pr. stk.
Dess.: 32705300.701 Skilt i vinyl, uden pictogram, for opklæbning, kr. 25,00 pr. stk.
- skilte og pictogrammer kan leveres efter opgave - som standardløsninger og efter Deres specifikke krav.
Forbindskasser.
Dess.: 32705302.000 Forbindskasse, kr. 249,00 pr. stk.
Dess.: 32705302.001 Forbindskasse, samt 1 stk. 45 ml. øjenskyllespray, kr. 299,00 pr. stk.
Dess.: 32705302.008 Genopfyldningssæt, eksklusive saks og pincet, kr. 179,00 pr. stk.
Dess.: 32705302.007 Genopfyldningssæt, inclusive saks og pincet, kr. 205,00 pr. stk.
Dess.: 32705302.070 Beslag for ophæng af forbindskasse for varenummer 302.000, kr. 79,00 pr. stk.
Dess.: 32705302.075 Forbindskasse model Handy, kr. 149,00 pr. stk.
- Forbindskasser og tasker kan leveres med logo og efter specifikke ønsker.

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk
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Sprøjte med nål.
Dess.: 32705141.462 60 ml. sprøjte med kanyle, kr. 13,00 pr. stk.
Hånddesinfektion.
Dess.: 32705309.400 100 ml. hånddesinfektion, kr. 37,20 pr. stk.
Læbepomade
Dess.: 32705309.300 Læbepomade med solfaktor 30, kr. 15,00 pr. stk.
Øjenskyl datomærkes og er efter lovgivningens krav anvendelig indenfor to år. Det kan dog uden risiko anvendes senere. En ibrugtagen - steril - øjenskyl kan anvendes indtil den er helt tømt. Alle øjenskyl overholder
EU-krav til DS/EN 15154-4. pH-værdien er på ca. 7,4
Alle priser er angivet som dagspriser, uden forbindende, exclusive moms og leveringsomkostninger, a b
lager, DK. Kvantumsrabatter kan imødekommes, såfremt en opgave beror på mindst 1000 stk. pr. opgave,
eller såfremt en rammeaftale medgives.

Dess.: 32705302.000:

Dess.: 32705302.007:

Forbindskasse

Sortiment

Vægholder

Dess.: 32705309.300:
Læbepomade med solfaktor 30

Dess.: 32705304.030:

Dess.: 32705309.400:

Brandsårsgel.

Hånddesinfektion.

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk
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Øjenskyl som spray
- i rette tid, på rette sted.

Øjenskyl på sprayflaske.
Hvert år sker der tusindvis af øjenulykker på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, i trafikken og i hjemmet. Skaderne ved disse ulykker spænder over alt fra
lettere irritationer, til varige skader og i værste fald blindhed. At der sker uheld,
kan ikke undgås, men skaderne kan begrænses ved hurtig, korrekt og effektiv
førstehjælp. Derfor er det vigtigt at være velforberedt og have den nødvendige
førstehjælp klar, når uheldet er ude
Med en øjenskyllestation er man godt forberedt.
• HURTIG KLAR TIL BRUG
Øjenskyl er placeret i en specialdesignet holder, og er klar til brug med bare én bevægelse. Her er kostbare
sekunder vundet!
• LANG SKYLLETID
Hvor de gængse øjenskylleprodukter har en effektiv skylletid på ca. 3 min. pr. beholder har Øjenskyl en skylletid på hele 7 minutter.
• EFFEKTIV
Tests har vist, at Øjenskyl er uhyre effektiv til udskylning af fremmedlegemer og lignende.
• NEM AT BRUGE
Øjenskyl leveres i en sprayflaske. Den kan hurtigt betjenes af alle, og dermed vindes kostbare sekunder i en
ulykkesituation.
• ER STERIL
Øjenskyl er steril - trods pauser i behandlingen - modsat de gængse øjenskylleprodukter.
• KAN BENYTTES I ALLE VINKLER
Øjenskyl kan benyttes i alle vinkler. Det er derfor ikke nødvendigt at vende hovedet bagud, hvilket giver en
værdifuld mobilitet under behandlingen.
• NEM AT BRUGE UNDER TRANSPORT

Øjenskyl er nem at bruge
- også under en eventuel transport til læge eller skadestue.
Hvor hurtigt skal man begynde behandlingen, og hvor længe skal man
skylle øjnene, når uheldet er ude?
Når en person er ude for en ulykke, hvor øjnene rammes, vil situationen oftest opstå pludseligt, og personen vil sædvanligt være blindet det vil være svært at orientere sig og man vil føle, at det svider og
brænder i øjnene.
For at være i stand til at kunne give en hurtig, korrekt og effektiv førstehjælp,
skal visse forudsætninger være i orden:
Alle skal vide hvordan man yder den korrekte førstehjælp - dette sikres bedst ved en kontinuerlig og grundig
instruktion i brugen af en øjenskyllestation.
Man skal til enhver tid have en opdateret øjenskyllestation.
Ved at anskaffe sig en øjenskyllestation, sikrer man sig et effektivt og brugbart førstehjælpsprodukt.
Oven i dette får man et produkt, der med fordel kan bruges til behandling af andre ulykker, såsom brandskader og rensning af sår mm..
Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk
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DER GÆLDER FØLGENDE REGLER:

BEGYND AT SKYLLE:

SKYLLETIDER:

Smuds

Så snart så muligt

1 - 3 minutter

Syrer

Inden der går 5 sekunder

5 - 10 minutter

Alkalier

Inden 1 sekund

Længe; 15 - 25 minutter
- eller indtil behandling opnåes.

Skyl også under transport til læge eller sygehus.

Vi tilbyder øjenskyllestationer, der opfylder ethvert behov og dermed sikrer, at også Deres arbejdsplads er
velforberedt, hvis uheldet er ude - og leverer naturligvis også specialløsninger, der opfylder Deres behov.
Øjenskyl er naturligvis et CE godkendt og gennemtestet produkt.

4 stk´s. væg- og
transportholder

1 stk´s. væg- og
transportholder

3 stk´s. vægholder.

5 stk´s. vægholder.

Miniskyl med praktisk bæreholder.

45 ml. øjenskyllespray.

Bælteholder til 45 ml. øjenskyllespray,200 ml. øjenskyllespray.

Samtlige stationer leveres inclusive x antal 200 ml. spray, samt skruer og rawplugs.
Sikkerhedsskilt leveret i forbindelse med ordre: I kraftig PVC med piktogram, til ophængning - i vinyl
uden piktogram, for opklæbning. Andet tilbehør kan suppleres ad hoc.
- forhør Dem om vort program af båre, båremateriel og tasker, forbindskasser og tilbehør.
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/sikkerhed/327/sider/327.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
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