
svas svalland as

Når kvalitet teller

Førstehjelps- 
bandasjer
– Militære bandasjer
– Sivile bandasjer
– Trykkbandasjer
– Enkeltmannspakke
– Sårkompresser
– Akuttmedisin/nødetater
– Militært/sivilt/ambulanse/nødhjelp/førstehjelp
– Førstehjelpssett



Art. nr Beskrivelse Størrelse  
kompress

Min.  
ordre

Eske Antall/
eske

FCP-01 Militær trauma og blødningskon-
troll sårkompress

10 x 17 cm 1 1 150

FCP-02 Militær traumer og blødnings-
kontroll sårkompress

15 x 18 cm 1 1 120

FCP-03 Sivil trauma og blødningskontroll 
sårkompress

10 x 17 cm 1 1 150

FCP-05 Militær sårkompress med 1 ek-
stra mobil kompress

15 x 18 cm 1 1 120

FCP-06 Sivil sårkompress med 1 ekstra 
mobil kompress, hvit

15 x 18 cm 1 1 120

FCP-07 Militær sårkompress med 1 ek-
stra mobil kompress, grønn

10 x 17 cm 1 1 120

FCP-09+ Militær abdominal/stort område 
sårkompress, grønn

30 x 30 cm 1 1 60

FCP-10 Sivilt abdominal/stort område 
sårkompress, hvit

30 x 30 cm 1 1 60

FCP-11 Sivil sårkompress med 1 ekstra 
mobil kompress, hvit

10 x 17 cm 1 1 120

FCP-12 Sivil sårkompress med 1 ekstra 
mobil kompress, hvit

15 x 18 cm 1 1 120

T3 Militær taktisk traumabehandling, 
grønn

10 x 18 cm 1 1 100

FCP-29 Militær bandasje abdominal/
stort sårområde, grønn

30 x 30 cm 1 1 120

FCP-9T Militær bandasje abdominal/
stort sårområde, grønn

30 x 30 cm 1 1 80

WS-03 WoundStop Home Care , hvit 10 x 12 cm 1 1 180
WS-05 WoundStop Care 1 , hvit 10 x 18 cm 1 1 150
WS-06 WoundStop Care 1+, hvit 14 x 18 cm 1 1 100
4BC Alt-i-ett bandasjesett 10 x 18 cm 1 1 100
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Blødningskontroll

Over 40 prosent av de traumerelaterte dødsfallene oppstår i de første 24 timene etter en skade på grunn av mas-
sivt blodtap. First Care Products utvikler innovative produkter til akutthelsetjenesten for sykehus som gir umiddelbart 
effektivt direkte trykk på sår, kontrollerer blødninger og forebygger sjokk og død. Våre førstehjelpsbandasjer har en 
rekke konsoliderte funksjoner som gjør bruk og behandling enkelt, selv når du bruker bandasjen på deg selv.

First Care Products har omfattende erfaring og forskning innen profesjonell pre-hospital blødningskontroll både i 
militæret og i det sivile. Produsenten er leverandør til det amerikanske forsvaret og er standardutstyr i NATO og i 
forsvaret i en rekke vestlige land, samt nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofeberedskap, politi, sivil-
forsvar, redningstjeneste, førstehjelpssett på arbeidsplasser og i hjemmet.
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Beskrivelse
Militær trauma & blødningskontroll kompress. Basert på tradisjonell 4-tommers militær enkeltmannspakke, en første-
hjelpsbandasje designet for bruk på en rekke ulike sår, fra mindre til livstruende. Som med alle våre førstehjelpsban-
dasjer, har FCP-01 en rekke innovative elementer for umiddelbar blødningskontroll i pre-hospitale nødssituasjoner. 

Den innebygde, patenterte trykkapplikatoren gir over 30 punds (13,6 kg) trykk direkte på såret. En låseklemme, som 
sikrer kompressen i en enkel og rask bevegelse, kan også brukes til å utøve ekstra trykk på et sårsted. Andre unike 
funksjoner inkluderer Stop&Go-utløsning, som gir kontrollert bruk av bandasjen uten risiko for at den faller ned eller 
flokes, en gripeflik – en fold på bandasjebåndet ved siden av kompressen som muliggjør riktig åpning og posisjo-
nering av kompressen på sårstedet. For selvbruk, muliggjør gripeflik og enhånds festeklemme korrekt bandasjering 
– selv med én hånd.

Bandasjen er dobbelt vakuumpakket for lang holdbarhet og sterilitet. Motstående rivetråder på den ytre emballa-
sjen gjør det enkelt å åpne pakken.

Tekniske data

FCP-01 Spesifikasjoner

Beskrivelse Militær trauma og blødningskontroll sårkompress

Farge Grønn

Dimensjoner Kompress: 4" x 7" / 10 x 17 cm

Bandasjebånd: 10 cm x 4,5 m

Produktbeskrivelse 4 "x 7" / 10 x 17 cm ikke-klebende steril kompress sydd på et 10 cm x 4,5 m elastisert 
bandasjebånd med gripeflik, trykkapplikator, festeklemme og Stop&Go-utløsning

Emballasje Dobbelt vakuumpakket; Den ytre pakken har innebygde rivetråd på begge sider av pak-
ken for enkel åpning

Bruksområder Militær sanitet/enkeltmannspakke, nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofe-
beredskap, sivilforsvar, redningstjeneste, politi, sport og utendørsaktiviteter, førstehjelpssett

Varenummer 100121000

NSN 1)
6510-01-460-0849

Enheter per eske 150

1) NATO Stock Number

Militær feltbandasje FCP-01

4” militær førstehjelpsbandasje, grønn

Militær grønn, 4" bred sårkompress, har 
trykkapplikator for maksimalt trykk, samt 
enhånds festeklemme for enkel bruk.

”Militær enkeltmannspakke”
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Sivil førstehjelpsbandasje 
FCP-03

4” sivil førstehjelpsbandasje, hvit

Sivil hvit, 4" bred blødningskontroll kom-
press, har trykkapplikator for maksimalt 
trykk, samt enhånds festeklemme for enkel 
bruk.

Dette er den hvite versjonen av den mer 
berømte militærgrønne bandasjen. Nøyak-
tig det samme, bare farget hvit.

Tekniske data

FCP-03 Spesifikasjoner

Beskrivelse Sivil trauma og blødningskontroll sårkompress

Farge Hvit

Dimensjoner Kompress: 4" x 7" / 10 x 17 cm

Bandasjebånd: 10 cm x 4,5 m

Produktbeskrivelse 4 "x 7" / 10 x 17 cm ikke-klebende steril kompress sydd på et 10 cm x 4,5 m elastisert 
bandasjebånd med gripeflik, trykkapplikator, festeklemme og Stop&Go-utløsning

Emballasje Dobbelt vakuumpakket; Den ytre pakken har innebygde rivetråd på begge sider av pak-
ken for enkel åpning

Bruksområder Nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofeberedskap, sivilforsvar, redningstje-
neste, politi, sport og utendørsaktiviteter, førstehjelpssett

Varenummer 100321000

NSN 1)
6510-01-460-0849

Enheter per eske 150

1) NATO Stock Number
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Tekniske data

FCP-07 Spesifikasjoner

Beskrivelse Militær trauma sårkompress med ekstra flyttbar kompress

Farge Grønn

Dimensjoner Kompress: 4" x 7" / 10 x 17 cm

Bandasjebånd: 4” x 5 yard / 10 cm x 4,5 m

Produktbeskrivelse 4 "x 7" / 10 x 17 cm ikke-klebende steril kompress sydd på et 10 cm x 4,5 m elastisert 
bandasjebånd med gripeflik, trykkapplikator, festeklemme og Stop&Go-utløsning. En ek-
stra 4” x 4” / 10 x 10 cm ikke-klebende steril flyttbar kompress for utgangssår, pakking av 
sår eller utvidelse av kompressoverflaten

Emballasje Dobbelt vakuumpakket; Den ytre pakken har innebygde rivetråd på begge sider av pak-
ken for enkel åpning

Bruksområder Militær sanitet/enkeltmannspakke, nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofe-
beredskap, sivilforsvar, redningstjeneste, politi, sport og utendørsaktiviteter, førstehjelpssett

Varenummer 100721000

Enheter per eske 120

Militær feltbandasje FCP-07

4” militær førstehjelpsbandasje, med ek-
stra flyttbar kompress, grønn

Militær trauma sårkompress, 4” bred blød-
ningskontroll bandasje, trykkapplikator, 
festeklemme, ekstra flyttbar kompress.

Beskrivelse
Denne 4-tommers inngangs-/utgangssår ban-
dasjen er designet for behandling av skuddsår 
(både inngangs- og utgangssår), og inneholder en rekke innovative funksjoner for umiddelbar blødningskontroll ute i 
felten eller på gata.

I tillegg til de funksjonene som er standard i alle førstehjelpsbandasjene, er denne inngangs-/utgangssår bandasjen 
utstyrt med en ekstra flyttbar kompress, én kompress for inngangssåret og én for utgangssåret. 

For dype sår skilles den flyttbare kompressen enkelt fra bandasjen og kan brukes til å pakke såret og på den måten 
forbedre blødningskontrollen. For større sår, ved å plassere den flyttbare kompressen ved siden av den stasjonære 
kompressen utvides kompressoverflaten, noe som er fordelaktig for pleie av store sår.

Ekstra flyttbar  
kompress

Trykkapplikator

Enhånds  
festeklemme
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Tekniske data

FCP-11 Spesifikasjoner

Beskrivelse Sivil trauma sårkompress med ekstra flyttbar kompress

Farge Hvit

Dimensjoner Kompress: 4" x 7" / 10 x 17 cm

Bandasjebånd: 4” x 5 yard / 10 cm x 4,5 m

Produktbeskrivelse 4 "x 7" / 10 x 17 cm ikke-klebende steril kompress sydd på et 10 cm x 4,5 m elastisert 
bandasjebånd med gripeflik, trykkapplikator, festeklemme og Stop&Go-utløsning. En ek-
stra 4” x 4” / 10 x 10 cm ikke-klebende steril flyttbar kompress for utgangssår, pakking av 
sår eller utvidelse av kompressoverflaten

Emballasje Dobbelt vakuumpakket; Den ytre pakken har innebygde rivetråd på begge sider av pak-
ken for enkel åpning

Bruksområder Nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofeberedskap, sivilforsvar, redningstje-
neste, politi, sport og utendørsaktiviteter, førstehjelpssett

Varenummer 101121000

Enheter per eske 120

Sivil førstehjelpsbandasje 
FCP-11

4” sivil førstehjelpsbandasje, med ekstra 
flyttbar kompress, hvit

Sivil trauma sårkompress, 4” bred blød-
ningskontroll bandasje, trykkapplikator, 
festeklemme, ekstra flyttbar kompress.

Ekstra flyttbar  
kompress

Beskrivelse
Denne 4-tommers inngangs-/utgangssår ban-
dasjen er designet for behandling av skuddsår 
(både inngangs- og utgangssår), og inneholder 
en rekke innovative funksjoner for umiddelbar blødningskontroll på ulykkesstedet.

I tillegg til de funksjonene som er standard i alle førstehjelpsbandasjene, er denne inngangs-/utgangssår bandasjen 
utstyrt med en ekstra flyttbar kompress, én kompress for inngangssåret og én for utgangssåret. 

For dype sår skilles den flyttbare kompressen enkelt fra bandasjen og kan brukes til å pakke såret og på den måten 
forbedre blødningskontrollen. For større sår, ved å plassere den flyttbare kompressen ved siden av den stasjonære 
kompressen utvides kompressoverflaten, noe som er fordelaktig for pleie av store sår.
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Beskrivelse
Militær trauma & blødningskontroll sårkom-
press. 6-tommers militær enkeltmannspakke designet for å behandle større sår, og inneholder en rekke innovative 
funksjoner for umiddelbar blødningskontroll i en krigssone, på gaten eller i hjemmet.

Som med hele førstehjelpsbandasje-serien, inneholder den 6-tommers militære enkeltmannspakken en innebygd, 
patenterte trykkapplikator, som kan gi over 30 punds (13,6 kg) trykk direkte på et sår. En festeklemme, som sikrer 
kompressen i en enkel og rask bevegelse, kan også brukes til å utøve ekstra trykk på et sårsted. Andre unike funk-
sjoner inkluderer Stop&Go-utløsning, som gir kontrollert bruk av bandasjen uten risiko for å falle ned og/eller flokes, 
en gripeflik – en fold på bandasjebåndet ved siden av kompressen som muliggjør riktig åpning og posisjonering av 
kompressen på sårstedet. For selvbruk, muliggjør gripeflik og énhånds festeklemme korrekt bandasjering – selv med 
én hånd.

Bandasjen er dobbelt vakuumpakket for lang holdbarhet og sterilitet. Motstående rivetråder på den ytre emballa-
sjen gjør det enkelt å åpne pakken.

Militær feltbandasje FCP-02

6” militær førstehjelpsbandasje for større 
sår, grønn

Militær grønn, 6" bred blødningskontroll 
kompress for større sår, har trykkappli-
kator for maksimalt trykk, samt enhånds 
festeklemme for enkel bruk.

Tekniske data

FCP-02 Spesifikasjoner

Beskrivelse Militær trauma og blødningskontroll sårkompress

Farge Grønn

Dimensjoner Kompress: 6" x 7" / 15 x 18 cm

Bandasjebånd: 15 cm x 4,5 m

Produktbeskrivelse 6 "x 7" / 15 x 18 cm ikke-klebende steril kompress sydd på et 15 cm x 4,5 m elastisert 
bandasjebånd med gripeflik, trykkapplikator, festeklemme og Stop&Go-utløsning.

Emballasje Dobbelt vakuumpakket; Den ytre pakken har innebygde rivetråd på begge sider av pak-
ken for enkel åpning

Bruksområder Militær sanitet/enkeltmannspakke, nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofe-
beredskap, sivilforsvar, redningstjeneste, politi, sport og utendørsaktiviteter, førstehjelpssett

Varenummer 100221000

NSN 1)
6510-01-492-2275

Enheter per eske 100
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Tekniske data

FCP-06 Spesifikasjoner

Beskrivelse Sivil trauma og blødningskontroll sårkompress

Farge Hvit

Dimensjoner Kompress: 6" x 7" / 15 x 18 cm

Bandasjebånd: 15 cm x 4,5 m

Produktbeskrivelse 4 "x 7" / 10 x 17 cm ikke-klebende steril kompress sydd på et 15 cm x 4,5 m elastisert 
bandasjebånd med gripeflik, trykkapplikator, festeklemme og Stop&Go-utløsning

Emballasje Dobbelt vakuumpakket; Den ytre pakken har innebygde rivetråd på begge sider av pak-
ken for enkel åpning

Bruksområder Nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofeberedskap, sivilforsvar, redningstje-
neste, politi, sport og utendørsaktiviteter, førstehjelpssett

Varenummer 100621000

NSN 1)
6510-01-492-2275

Enheter per eske 100

Sivil førstehjelpsbandasje FCP-06

6” hvit ”Israeli Bandage” med trykkapplikator

Dette er den hvite versjonen av den mer berømte militær-
fargede bandasjen. Nøyaktig den samme, bare farget 
hvit og koster litt mindre.
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Beskrivelse
Denne 6-tommers militære sårbandasjen med en ekstra kom-
press er designet for behandling av inngangs- og utgangssår, og 
inneholder en rekke innovative funksjoner for umiddelbar blød-
ningskontroll på ulykkesstedet. I tillegg til de funksjonene som 
er standard i alle førstehjelpsbandasjene våre, er den militære 
inngangs-/utgangssår bandasjen utstyrt med en ekstra flyttbar 
kompress: én for inngangssåret og én for utgangssåret. For dype 
sår skilles den flyttbare kompressen enkelt fra bandasjebåndet og kan brukes til å pakke såret og fremskynde blød-
ningskontrollen. For større sår kan den flyttbare kompressen plasseres ved siden av den stasjonære kompressen og 
dermed øke kompressoverflaten, noe som er fordelaktig for store sår.

Militær feltbandasje med 
ekstra flyttbar kompress  
FCP-05

6” militær førstehjelpsbandasje, med ek-
stra flyttbar kompress, grønn

Militær trauma sårkompress, 6” bred blød-
ningskontroll bandasje, trykkapplikator, 
festeklemme, ekstra flyttbar kompress.

Tekniske data

FCP-05 Spesifikasjoner

Beskrivelse Militær feltbandasje med ekstra flyttbar kompress

Farge Grønn

Dimensjoner Kompress: 6" x 7" / 15 x 18 cm

Bandasjebånd: 15 cm x 4,5 m

Produktbeskrivelse 6 "x 7" / 15 x 18 cm ikke-klebende steril kompress sydd på et 15 cm x 4,5 m elastisert 
bandasjebånd med gripeflik, trykkapplikator, festeklemme og Stop&Go-utløsning. En ek-
stra 15 x 14 cm ikke-klebende steril flyttbar kompress for utgangssår, pakking av sår eller 
utvidelse av kompressoverflaten

Emballasje Dobbelt vakuumpakket; Den ytre pakken har innebygde rivetråd på begge sider av pak-
ken for enkel åpning

Bruksområder Militær sanitet/enkeltmannspakke, nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofe-
beredskap, sivilforsvar, redningstjeneste, politi, sport og utendørsaktiviteter, førstehjelpssett

Varenummer 100521000

NSN 1)
6510-01-515-7528

Enheter per eske 120
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Beskrivelse
Sivil trauma sårkompress med ekstra flyttbar kompress. Den 6-tommers sivile inngangs-/utgangssår bandasjen er 
designet for behandling av skuddsår, og inneholder en rekke innovative funksjoner for umiddelbar blødningskontroll 
på ulykkesstedet.

I tillegg til de funksjonene som er standard i alle førstehjelpsbandasjene er denne sivil inngangs-/utgangssår ban-
dasjen utstyrt med en ekstra flyttbar kompress: én for inngangssåret, én for utgangssåret. For dype sår løsnes den 
flyttbare kompressen enkelt fra bandasjen og kan brukes til å pakke såret og fremskynde blødningskontrollen. For 
større sår, plasseres den flyttbare kompressen ved siden av den stasjonære kompressen. Dette utvider overflaten, og 
er noe som er fordelaktig for pleie av store sår.

Sivil førstehjelpsbandasje 
med ekstra flyttbar kom-
press FCP-12

6” sivil førstehjelpsbandasje, med ekstra 
flyttbar kompress, hvit

Sivil trauma sårkompress, 6” bred blød-
ningskontroll bandasje, trykkapplikator, 
festeklemme, ekstra flyttbar kompress.

Tekniske data

FCP-12 Spesifikasjoner

Beskrivelse Sivil trauma og blødningskontroll bandasje med ekstra flyttbar kompress

Farge Hvit

Dimensjoner Kompress: 6" x 7" / 15 x 18 cm

Bandasjebånd: 15 cm x 4,5 m

Produktbeskrivelse 6 "x 7" / 15 x 18 cm ikke-klebende steril kompress sydd på et 15 cm x 4,5 m elastisert 
bandasjebånd med gripeflik, trykkapplikator, festeklemme og Stop&Go-utløsning. En ek-
stra 15 x 14 cm ikke-klebende steril flyttbar kompress for utgangssår, pakking av sår eller 
utvidelse av kompressoverflaten

Emballasje Dobbelt vakuumpakket; Den ytre pakken har innebygde rivetråd på begge sider av pak-
ken for enkel åpning

Bruksområder Nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofeberedskap, sivilforsvar, redningstje-
neste, politi, sport og utendørsaktiviteter, førstehjelpssett

Varenummer 101221000

NSN 1)
6510-01-515-7528

Enheter per eske 120
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Tekniske data

FCP-09+ Spesifikasjoner

Beskrivelse Militær abdominal/stort sårområde kompress, med funktighetsforsegling

Farge Grønn

Dimensjoner Kompress: 12” x 12” / 30 x 30 cm

Bandasjebånd: 8” / 20 cm x 5 m

Produktbeskrivelse 12"x 12" / 30 x 30 cm ikke-klebende steril kompress sydd på et 20 cm x 5 m elastisert 
bandasjebånd med gripeflik, trykkapplikator, festeklemme og Stop&Go-utløsning, fuktig-
hetsforsegling laget av ikke-klebende plastfolie

Emballasje Dobbelt vakuumpakket; Den ytre pakken har innebygde rivetråd på begge sider av pak-
ken for enkel åpning

Bruksområder Militær sanitet/enkeltmannspakke, nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofe-
beredskap, sivilforsvar, redningstjeneste, politi, sport og utendørsaktiviteter, førstehjelpssett

Varenummer 100929000

NSN 1)
—

Enheter per eske 50

Militær bandasje abdominal/stort 
sårområde FCP-09+

Abdominal bandasje, 8” bred med 12”×12”  
kompress for stort sårområde, fuktighetsforsegling

Beskrivelse
Militær abdominal/stort sårområde kompress.

Designet for å behandle et bredt utvalg av store sår og sår 
med eksponerte organer eller som krever opprettholdelse 
av fuktighet på sårstedet. Multibandasjen omfatter også de 
innovative egenskapene i alle førstehjelpsbandasjene, i tillegg til en unik fuktighetsforsegling i plastfolie på en 30 cm 
x 30 cm sårkompress. Unike funksjoner inkluderer Stop&Go-utløsning, som gir kontrollert bruk av bandasjen uten ri-
siko for å falle ned og/eller flokes, samt en gripeflik – en fold på enden av bandasjebåndet som hjelper til med riktig 
plassering på såret. For selvbruk, muliggjør gripefliken og festeklemmen korrekt bandasjering.

Bandasjen er dobbelt vakuumpakket for å sikre holdbarhet og sterilitet. En rivetråder på den ytre emballasjen mu-
liggjøre enkel åpning av pakken.

Fuktighetsforseglingen består av en ikke-klebende plastfolie som kapsler inn og opprettholder fuktigheten og gir en 
kjølende effekt på et sår som er dynket med vann. I tilfeller med eksponerte organer hindrer fuktigheten dannelsen 
av adhesjoner. Festet på de fire hjørnene av kompressen åpner fuktighetsforseglingen med bandasjen for å dekke 
et 30x30 cm stort område. Når den ikke er nødvendig, kan fuktighetsforseglingen lett løsnes, slik at bandasjen kan 
brukes etter behov.

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.nosvas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no12

Bandasjer



Beskrivelse
Sivil bandasje med kompress for abdominal/stort sårom-
råde.

Designet for å behandle et bredt utvalg av store sår og sår 
med eksponerte organer eller som krever opprettholdelse 
av fuktighet på sårstedet. Multibandasjen omfatter også 
de innovative egenskapene til hele førstehjelpsbandasje-serien, i tillegg til en unik fuktighetsforsegling i plastfolie på 
en 30 cm x 30 cm bandasjekompress. Unike funksjoner inkluderer Stop&Go-utløsning, som gir kontrollert utrulling av 
bandasjen uten risiko for floking, samt en gripeflik – en fold ved siden av kompressen på enden av bandasjebåndet 
som hjelper til med riktig plassering på såret. For selvbruk, muliggjør gripefliken og festeklemmen korrekt bandasje-
ring.

Bandasjen er dobbelt vakuumpakket for å sikre holdbarhet og sterilitet mens rivetråder på den ytre emballasjen 
muliggjøre enkel åpning av pakken.

Fuktighetsforseglingen består av en ikke-klebende plastfolie som kapsler inn og opprettholder fuktigheten og gir en 
kjølende effekt på et sår som er dynket med vann. I tilfeller med eksponerte organer hindrer fuktigheten dannelsen 
av adhesjoner. Festet på de fire hjørnene av kompressen åpner fuktighetsforseglingen med bandasjen for å dekke 
et 30x30 cm stort sårområde. Når den ikke er nødvendig, kan fuktighetsforseglingen lett løsnes, slik at bandasjen 
kan brukes etter behov.

Sivil bandasje abdominal/stort  
sårområde FCP-10+

Abdominal bandasje, 8” bred med 12”×12”  
kompress for stort sårområde, fuktighetsforsegling

Tekniske data

FCP-10+ Spesifikasjoner

Beskrivelse Sivil abdominal/stort sårområde kompress

Farge Hvit

Dimensjoner Kompress: 12” x 12” / 30 x 30 cm

Bandasjebånd: 25 cm x 4,5 m

Produktbeskrivelse 12”x 12” / 30 x 30 cm ikke-klebende steril kompress sydd på et 25 cm x 4,5 m elastisert 
bandasjebånd med gripeflik, trykkapplikator, festeklemme og Stop&Go-utløsning, fuktig-
hetsforsegling laget av ikke-klebende plastfolie

Emballasje Dobbelt vakuumpakket; Den ytre pakken har innebygde rivetråd på begge sider av pak-
ken for enkel åpning

Bruksområder Nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofeberedskap, sivilforsvar, redningstje-
neste, politi, sport og utendørsaktiviteter, førstehjelpssett

Varenummer 101021000

NSN 1)
—

Enheter per eske 50
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Beskrivelse
T3 bandasjen gir en multifunksjonell løsning for å behandle et bredt spekter av skader i en kompakt pakke. I tillegg 
til å behandle konvensjonelle sår, abdominale og store sår, amputasjoner, inngangs-/utgangssår  og mer, forenkler 
bandasjen rengjøring, pakking, dekning og komprimering av enkle og flere sår.

Denne alt-i-ett-bandasjen reduserer mengden utstyr som militærpersonell bærer, og er egnet for nødutstyrspakker. 
Bandasjen er lett å bruke for ufaglært personell og er en ideell personlig feltbandasje for hver soldat.

T3 bandasjen har en stor, utvidbar og avtakbar steril sårkompress, et elastisk bandasjebånd, lett å bruke trykkappli-
kator og festeklemme, samt gasbind for rengjøring og pakking av sår eller til bruk som sekundær dressing.

Egenskaper
•	 Multifunksjonell	bandasje	for	et	bredt	spekter	av	sår

•	 Utvidbar	steril	sårkompress	–	effektiv	dressing	for	alvorlige	sår,	brannsår	og	amputasjoner

•	 Avtagbar	steril	sårkompress	–	effektiv	dressing	for	inngangs-/utgangssår		og	for	flere	sårsteder

•	 Gasbind	for	rengjøring/pakking	og	som	sekundær	dressing

•	 Kompakt,	lett,	vanntett,	vakuumforseglet	emballasje

•	 Steril,	lang	holdbarhet	opptil	8	år

•	 Integrert	trykkapplikator	utøver	umiddelbart	direkte	trykk	på	såret

•	 Innebygd	festeklemme	–	ingen	låsepinner,	klips,	tape	eller	knuter

•	 Ikke-klebende	kompress	eliminerer	smerte	ved	fjerning	og	unngår	gjenåpning	av	sår

•	 Kompakt	og	holdbar	emballasje

Militær taktisk trauma-
behandling T3

Designet for å behandle et bredt spekter 
av sår.

T3 gir en multifunksjonell løsning til et 
bredt spekter av skader i en kompakt 
pakke. Bandasjen tillater rengjøring, pak-
king, dekking og komprimering av enkle 
og multiple sår i tillegg til behandlingen 
av konvensjonelle sår, abdominal og store 
sår, amputasjon, inngangs-/utgangssår og 
mer.
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Gasbind for rengjøring/ 
pakking/ekstra sårkompress

Utvidbar steril sårkompress – effektiv for alvor-
lige sår, brannsår og amputasjoner.

Gripeflik for korrekt bandasjering 
og plassering av kompress

Stop&Go
Bandasjebåndet frigis i korte lengder av elastisk banda-
sje med den naturlige bevegelsen av hånden for hver 
vikling, og dermed forhindrer at den faller ned og/eller 
flokes. Resultatet er enklere, raskere, mer effektivt og 
mer kontrollert bandasjering.

Avtagbar steril kompress – effektiv sårkompress 
for inngang-/utgangssår og flere sårsteder.

Stop&Go

Tekniske data

T3 Spesifikasjoner

Beskrivelse T3 bandasje for taktisk/akutt traumebehandling, gir en multifunksjonell løsning for mange 
skader i en kompakt pakke.

Farge Grønn

Dimensjoner Kompress: 4” x 7” / 10 x 18 cm

Bandasjebånd: 20 cm x 3,7 m

Produktbeskrivelse 4 ”x 7” / 10 x 18 cm ikke-klebende steril sårkompress med ekstra utvidbar kompress og 
gasbind, sydd på et 20 cm x 3,7 m elastisert bandasjebånd med gripeflik, festeklemme og 
Stop&Go-utløsning. Gasbind størrelse: 75 cm x 10 cm bredde ustrekt.

Emballasje Dobbelt vakuumpakket; Den ytre pakken har innebygde rivetråd på begge sider av pak-
ken for enkel åpning

Bruksområder Militær sanitet/enkeltmannspakke, nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofe-
beredskap, sivilforsvar, redningstjeneste, politi, førstehjelpssett

Varenummer 105595000

NSN 1)
—

Enheter per eske 100

20 cm x 3,7 m elastisert  
bandasjebånd
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Tekniske data

FCP-29 Spesifikasjoner

Beskrivelse Militær abdominal/stort sårområde kompress, med funktighetsforsegling,  
uten trykkapplikator

Farge Grønn

Dimensjoner Kompress: 12” x 12” / 30 x 30 cm

Bandasjebånd: 10” /25 cm x 3,7 m

Produktbeskrivelse 12"x 12" / 30 x 30 cm ikke-klebende steril kompress sydd på et 25 cm x 3,7 m elastisert 
bandasjebånd med gripeflik, festeklemme og Stop&Go-utløsning, fuktighetsforsegling la-
get av ikke-klebende plastfolie

Emballasje Dobbelt vakuumpakket; Den ytre pakken har innebygde rivetråd på begge sider av pak-
ken for enkel åpning

Bruksområder Militær sanitet/enkeltmannspakke, nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofe-
beredskap, sivilforsvar, redningstjeneste, politi, sport og utendørsaktiviteter, førstehjelpssett

Varenummer 102929000

NSN 1)
—

Enheter per eske 120

Militær bandasje abdominal/stort sår-
område FCP-29

Abdominal bandasje, 10” bred med 12”×12”  
kompress for stort sårområde, fuktighetsforsegling,  
uten trykkapplikator

Beskrivelse
Militær abdominal/stort sårområde kompress.

Designet for å behandle et bredt utvalg av store sår og sår med eksponerte organer eller som krever opprettholdel-
se av fuktighet på sårstedet. Multibandasjen omfatter også de innovative egenskapene i alle førstehjelpsbandasjene, 
i tillegg til en unik fuktighetsforsegling i plastfolie på en 30 cm x 30 cm sårkompress. Unike funksjoner inkluderer 
Stop&Go-utløsning, som gir kontrollert bruk av bandasjen uten risiko for å falle ned og/eller flokes, samt en gripeflik 
– en fold på enden av bandasjebåndet som hjelper til med riktig plassering på såret. For selvbruk, muliggjør gripe-
fliken og festeklemmen korrekt bandasjering.

Bandasjen er dobbelt vakuumpakket for å sikre holdbarhet og sterilitet. En rivetråder på den ytre emballasjen mu-
liggjøre enkel åpning av pakken.

Fuktighetsforseglingen består av en ikke-klebende plastfolie som kapsler inn og opprettholder fuktigheten og gir en 
kjølende effekt på et sår som er dynket med vann. I tilfeller med eksponerte organer hindrer fuktigheten dannelsen 
av adhesjoner. Festet på de fire hjørnene av kompressen åpner fuktighetsforseglingen med bandasjen for å dekke 
et 30x30 cm stort område. Når den ikke er nødvendig, kan fuktighetsforseglingen lett løsnes, slik at bandasjen kan 
brukes etter behov.
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Tekniske data

FCP-9T Spesifikasjoner

Beskrivelse Militær abdominal/stort sårområde kompress, med funktighetsforsegling,  
uten trykkapplikator

Farge Grønn

Dimensjoner Kompress: 12” x 12” / 30 x 30 cm

Bandasjebånd: 10” /25 cm x 5 m

Produktbeskrivelse 12"x 12" / 30 x 30 cm ikke-klebende steril kompress sydd på et 25 cm x 5 m elastisert 
bandasjebånd med gripeflik, festeklemme og Stop&Go-utløsning, fuktighetsforsegling la-
get av ikke-klebende plastfolie

Emballasje Dobbelt vakuumpakket; Den ytre pakken har innebygde rivetråd på begge sider av pak-
ken for enkel åpning

Bruksområder Militær sanitet/enkeltmannspakke, nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofe-
beredskap, sivilforsvar, redningstjeneste, politi, sport og utendørsaktiviteter, førstehjelpssett

Varenummer 105929000

NSN 1)
—

Enheter per eske 80

Militær bandasje abdominal/stort 
sårområde FCP-9T

Abdominal bandasje, 10” bred med 12”×12”  
kompress for stort sårområde, fuktighetsforsegling,  
uten trykkapplikator

Beskrivelse
Militær abdominal/stort sårområde kompress.

Designet for å behandle et bredt utvalg av store sår og sår med eksponerte organer eller som krever opprettholdel-
se av fuktighet på sårstedet. Multibandasjen omfatter også de innovative egenskapene i alle førstehjelpsbandasjene, 
i tillegg til en unik fuktighetsforsegling i plastfolie på en 30 cm x 30 cm sårkompress. Unike funksjoner inkluderer 
Stop&Go-utløsning, som gir kontrollert bruk av bandasjen uten risiko for å falle ned og/eller flokes, samt en gripeflik 
– en fold på enden av bandasjebåndet som hjelper til med riktig plassering på såret. For selvbruk, muliggjør gripe-
fliken og festeklemmen korrekt bandasjering.

Bandasjen er dobbelt vakuumpakket for å sikre holdbarhet og sterilitet. En rivetråder på den ytre emballasjen mu-
liggjøre enkel åpning av pakken.

Fuktighetsforseglingen består av en ikke-klebende plastfolie som kapsler inn og opprettholder fuktigheten og gir en 
kjølende effekt på et sår som er dynket med vann. I tilfeller med eksponerte organer hindrer fuktigheten dannelsen 
av adhesjoner. Festet på de fire hjørnene av kompressen åpner fuktighetsforseglingen med bandasjen for å dekke 
et 30x30 cm stort område. Når den ikke er nødvendig, kan fuktighetsforseglingen lett løsnes, slik at bandasjen kan 
brukes etter behov.
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WS-04 Spesifikasjoner

Beskrivelse Førstehjelpsbandasje, uten trykkapplikator

Farge Hvit

Dimensjoner Kompress: 4” x 4,7” / 10 x 12 cm

Bandasjebånd: 4” / 10 cm x 2,25 m

Emballasje: 5,5 cm x 11,5 cm x 3 cm

Produktbeskrivelse 4” x 4,7” / 10 x 12 cm ikke-klebende steril kompress sydd på et 10 cm x 2,25 m elastisert 
bandasjebånd med gripeflik, festeklemme

Emballasje Vakuumpakket i en eske; Den indre pakken har innebygde rivetråd for enkel åpning

Bruksområder Hjemme, arbeidsplass, nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofeberedskap, 
sivilforsvar, redningstjeneste, politi, sport og utendørsaktiviteter, førstehjelpssett

Varenummer 104002000

Enheter per eske 180

WoundStop Home Care, WS-03

Førstehjelpsbandasje (uten trykkapplikator) for 
hjemmet, kontoret og industrien.

Designet for å behandle blødningsulykker på arbeids-
plassen eller hjemme. Alt-i-ett WoundStop Home Care 
gir trygg, direkte trykk på såret; den stopper umiddel-
bart blødning og reduserer risikoen for sjokk.

Bandasjefunksjonene inkluderer en steril sårkompress, 
bandasjebånd og en brukervennlig festeklemme.

Klinisk bevist og fleksibel. Bruker direkte trykk på blød-
ninger for å stoppe blødningen fort på hvilken som helst 
del av kroppen.

WoundStop Home Care er en multi-funksjonell bandasje 
som er enkel å bruke, også for selvbruk. Egnet for første-
hjelpspakker hjemme eller på arbeidsplassen. Kompakt 
vakuuminnpakning med og lang holdbarhet. 

Nyter fra produsentens omfattende erfaring og fors-
kning innen profesjonell pre-hospital blødningskontroll 
både i militæret og i det sivile. Produsenten er leveran-
dør til det amerikanske forsvaret og er standarutstyr i 
NATO og i forsvaret i en rekke vestlige land.
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WS-05 Spesifikasjoner

Beskrivelse Førstehjelpsbandasje, uten trykkapplikator

Farge Hvit

Dimensjoner Kompress: 4” x 7” / 10 x 18 cm

Bandasjebånd: 4” / 10 cm x 2,7 m

Emballasje: 11 cm x 19 cm

Produktbeskrivelse 4” x 7” / 10 x 18 cm ikke-klebende steril kompress sydd på et 10 cm x 2,7 m elastisert 
bandasjebånd med gripeflik, festeklemme

Emballasje Vakuumpakket. Pakken har innebygde rivetråd på begge sider av pakken for enkel åp-
ning

Bruksområder Hjemme, arbeidsplass, nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofeberedskap, 
sivilforsvar, redningstjeneste, politi, sport og utendørsaktiviteter, førstehjelpssett

Varenummer 104102000

Enheter per eske 150

WoundStop Care 1, WS-05

Førstehjelpsbandasje (uten trykkapplikator) for 
hjemmet, kontoret og industrien.

Designet for å behandle blødningsulykker på arbeids-
plassen eller hjemme. Alt-i-ett WoundStop Care 1 gir 
trygg, direkte trykk på såret; den stopper umiddelbart 
blødning og reduserer risikoen for sjokk.

Bandasjefunksjonene inkluderer en steril sårkompress, 
bandasjebånd og en brukervennlig festeklemme.

Klinisk bevist og fleksibel. Bruker direkte trykk på blød-
ninger for å stoppe blødningen fort på hvilken som helst 
del av kroppen.

WoundStop Care 1 er en multi-funksjonell bandasje som 
er enkel å bruke, også for selvbruk. Egnet for første-
hjelpspakker hjemme eller på arbeidsplassen. Kompakt 
vakuuminnpakning med og lang holdbarhet. 

Nyter fra produsentens omfattende erfaring og fors-
kning innen profesjonell pre-hospital blødningskontroll 
både i militæret og i det sivile. Produsenten er leveran-
dør til det amerikanske forsvaret og er standarutstyr i 
NATO og i forsvaret i en rekke vestlige land.
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WS-05 Spesifikasjoner

Beskrivelse Førstehjelpsbandasje, uten trykkapplikator

Farge Hvit

Dimensjoner Kompress: 6” x 7” / 14 x 18 cm

Bandasjebånd: 6” / 15 cm x 3,7 m

Emballasje: 12,5 cm x 24 cm

Produktbeskrivelse 6” x 7” / 14 x 18 cm ikke-klebende steril kompress sydd på et 15 cm x 3,7 m elastisert 
bandasjebånd med gripeflik, Stop&Go-utløser, festeklemme

Emballasje Vakuumpakket. Pakken har innebygde rivetråd på begge sider av pakken for enkel åp-
ning

Bruksområder Hjemme, arbeidsplass, nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofeberedskap, 
sivilforsvar, redningstjeneste, politi, sport og utendørsaktiviteter, førstehjelpssett

Varenummer 104222000

Enheter per eske 100

WoundStop Care 1+, WS-06

Førstehjelpsbandasje (uten trykkapplikator) for 
hjemmet, kontoret og industrien.

Designet for å behandle blødningsulykker på arbeids-
plassen eller hjemme. Alt-i-ett WoundStop Care 1+ gir 
trygg, direkte trykk på såret; den stopper umiddelbart 
blødning og reduserer risikoen for sjokk.

Bandasjefunksjonene inkluderer en steril sårkompress, 
bandasjebånd, Stop&Go-utløsning og en brukervennlig 
festeklemme.

Klinisk bevist og fleksibel. Bruker direkte trykk på blød-
ninger for å stoppe blødningen fort på hvilken som helst 
del av kroppen.

WoundStop Care 1+ er en multi-funksjonell bandasje 
som er enkel å bruke, også for selvbruk. Egnet for første-
hjelpspakker hjemme eller på arbeidsplassen. Kompakt 
vakuuminnpakning med og lang holdbarhet. 

Nyter fra produsentens omfattende erfaring og fors-
kning innen profesjonell pre-hospital blødningskontroll 
både i militæret og i det sivile. Produsenten er leveran-
dør til det amerikanske forsvaret og er standarutstyr i 
NATO og i forsvaret i en rekke vestlige land.
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Førstehjelpsbandasje Sett, 4BC

T3 førtehjelpsbandasje tilbyr en kompakt, multifunksjo-
nell løsning som effektivt behandler et bredt spekter av 
skader, inkludert konvensjonelle sår, abdominale og store 
sår, amputasjoner, samt inn- og utgangssår.

T3s allsidige design gir også en effektiv løsning for 
rengjøring, bandasjering av og trykk på enkelt eller flere 
sår.

Denne kompakte, alt-i-ett-bandasjen er en ideell kompo-
nent i alle førstehjelpskampsett.

• Umiddelbar løsning for et bredt spekter av skader

•  Bandasjering av alvorlige sår og amputasjoner

• Enkel, intuitiv applikasjon

•  Kompakt reflekterende, lett, vanntett og vakuumforse-
glet emballasje

• Integrert trykkapplikator påfører direkte trykk

• Utvidbar og avtakbar steril sårkompress

•  Ekstra gasbind for sårrengjøring eller til bruk som se-
kundær sårdekning

• Elastisert bandasjebånd

• Stop & Go-utløsning for kontrollert bandasjering

• Enkel festeklemme

• Holdbarhet: 8 år

FCP-T3 Spesifikasjoner

Beskrivelse 4 ” / 10 cm tilpassbar bandasje med utvidbar kompress og ekstra gasbind

Farge Grønt bandasjebånd, hvit sårkompress, hvit gasbind

Dimensjoner Kompress: 4” x 7” / 10 x 18 cm

Bandasjebånd: 4” / 10 cm x 3,7 m

Emballasje: 12,5 cm x 24 cm

Produktbeskrivelse 4” x 7” / 10 x 18 cm ikke-klebende steril kompress sydd på et 10 cm x 3,7 m elastisert 
bandasjebånd med gripeflik, trykkapplikator, Stop&Go-utløser, festeklemme

Emballasje Vakuumpakket. Pakken har innebygde rivetråd på begge sider av pakken for enkel åp-
ning

Bruksområder Hjemme, arbeidsplass, nødetater, ambulanser, førstehjelpstjenester, katastrofeberedskap, 
sivilforsvar, redningstjeneste, politi, sport og utendørsaktiviteter, førstehjelpssett

Varenummer FCP-T3

Enheter per eske 100

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no 21

Bandasjer



KONTAKTINFORMASJON

svas svalland a.s
telefon: 222 80 896
telefaks: 222 89 196

epost: firmapost@svas.no
webside: www.svas.no

svas svalland as

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

8 
sv

as
 s

va
lla

nd
 a

s, 
O

slo
, N

or
w

ay
.

A
lle

 r
et

tig
he

te
r 

fo
rb

eh
ol

de
s. 

Ko
pi

 o
g 

et
te

rtr
yk

k 
fo

rb
ud

t u
te

n 
sk

rif
tli

g 
sa

m
ty

kk
e.


