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First Responder Röd 

2x TOBIN Ögonspolflaska 500ml

1x Cederroth Första-hjälpen tavla mini

1x Snögg plåsterautomat

1x Tvättservett 30 st/fp

1x Skumsläckare 6kg

1x Pulversläckare 6kg

Innehåll:

Beställ enkelt från hedesafety.se



Användningsområde

Vår First Responder RÖD är anpassad och 
specialiserad för byggarbetsplatser och 
mobila arbetsplatser. 

First Respondern innehåller de väsentliga 
delarna av första hjälpen 
samt det brandskydd som 
arbetsmiljöverket kräver.

Enheten är mobil, enkel och smidig att 
ta med sig mellan arbetsplatserna.  

Vi gör det bättre!



Enkelt att montera ned

Enheten kan enkelt monteras ned 
vid behov.

• Skruva bort de två skruvarna 
som sitter på sidan av vagnen. 

• Lyft av överdelen.

På så sätt kan du enkelt få in 
enheten i servicebilar när du 
ska ut till ditt nästa projekt.
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Statistik och fakta.

• Varje år sker runt 99 337 st anmälda arbetsplatsolyckor på Sveriges 
arbetsplatser. Vi vet att det finns stora mörkertal som inte anmäls.  

• 34 616 st av dem innebär längre sjukfrånvaro för individen och kostar företaget 
pengar i förlorad arbetskraft eller betalning av ersättare och kostnaden för att 
hitta den.

• Det blir ett snitt på runt 397 st arbetsrelaterade skador per dag i Sverige.

• Där ibland har det inträffat hela 45 st arbetsskador som lett till dödsfall. 

• Några av dem kanske kunnat förhindras om rätt utrustning varit på plats direkt.

Vi gör det bättre!



Tre skäl till att utrusta din arbetsplats idag 

1. Tryggare och säkrare arbetsmiljö för dina 
anställda med möjlighet att ta hand om 
både enkla och akuta skador när behovet 
uppstår.

2. Ekonomi: Det kostar att ha kunnig personal 
borta från arbetet, det kostar både tid och 
pengar för att försöka hitta en lämplig 
ersättare. 

3. Arbetsmiljöverket har riktlinjer både kring 
första hjälpen utrustning samt brandskydd 
på arbetsplatserna, Med detta inköp har 
du täckt in alla bitar!

Beställ enkelt från hedesafety.se



Större projekt? 

Kontakta oss för paketpris så 

skickar vi ut en kostnadsfri offert.



Låter det intressant?
Ring oss gärna!

0300-32 39 00

Hede Safety AB

Energigatan 19

434 37 Kungsbacka

Tel: 0300 32 39 00

Mail: info@hedesafety.se


