Abonnement på Falck Førstehjælpskasse

Erhverv

Førstehjælp til dig, dine medarbejdere og din familie
I de fleste virksomheder og familier sker der små og store ulykker hver
uge. Når du kommer til skade, er det vigtigt at få den rigtige hjælp
hurtigt. Med en Falck Førstehjælpskasse har du altid professionelt
førstehjælpsudstyr lige ved hånden. Kassen kan bæres i et håndtag, så
du kan både tage den med på kontoret og i din bil, når du er på farten.
Alle de fordele får du:
Professionelt førstehjælpsudstyr til både små og store skader
Førstehjælpskassen er tilpasset de skader, som typisk sker i
virksomheder og under kørsel
Du får professionelt førstehjælpsudstyr til både store, alvorlige
skader og de typiske små hverdagsskader. Så er alt samlet ét
sted
Udstyret er godkendt af Falcks korpslæge
Når det haster, kan du straks finde den rette hjælp
Når skaden er sket, er det vigtigt, at du og dine medarbejdere
kan komme hurtigt frem til hjælpen
Førstehjælpskassen er let og har håndtag, så du nemt og
hurtigt kan bære den hen til personen, der er kommet til skade
Førstehjælpsudstyret ligger i hvert sit rum nede i kassen.
Rummene har tydelige navne og forskellige farver, så du
hurtigt kan finde det rette udstyr:
o Blødning: Du får store og små kompresforbindinger til
at standse blødninger
o Forbrænding: Du kan finde kølende gelé og forbinding
til at lindre forbrændinger
o Forstuvning: Du får isposer, støttebind og armklæde
til at tage hånd om forstuvninger
o Skrammer: Du får store og små plastre til sår, vabler
og ridser i huden
o Ekstra hjælpeudstyr: I kassen finder du også saks,
pincet, rulletape, sårrens-servietter og træk-let plastre

Når uheldet er ude, skal du handle
hurtigt. I førstehjælpskassen finder du
nemt det rette udstyr til både små og
store skader. Kassen er opdelt i rum
med farver og navne, der passer til de
forskellige typer af skader.

Førstehjælpskassen har et praktisk
håndtag og kan let tages med hen
til skadesstedet.

Let adgang til det
rette udstyr
I førstehjælpskassen er det

SERVICE: Genopfyldning af kassen er inkluderet

nødvendige udstyr samlet et
sted. Det giver tryghed for alle i
virksomheden.

Du kan få genopfyldt din Falck Førstehjælpskasse svarende til
et forbrug for 10 medarbejdere
Når udstyret er brugt op, kan du få nyt udstyr leveret fragtfrit
Det koster ikke ekstra
Du kan nemt bestille en genopfyldning på falck.dk/genopfyld, eller
ved at ringe til os på tlf. 70 10 20 31

