
Kontroller:

At der er en nødtelefon og den sidder i oplader  

Hjertestarter i den røde taske har grøn strip i den klare plastik firkant i hjørnet  

Er hjertestarter komplet med batteri og elektroder/pads  

Funktionstest af hjertestarter  

Den røde taske IKKE har været anbrudt  

At der er en gul båre i huset  

At gul båre har tre remme  

At der min. 5 tæpper på hylden  

At der er plaster i den grønne plasterdispenser  

At der hænger en vandforstøver, opkastpose og en saks på væggen under hylden  

At der hænger en fuld orange førstehjælpskuffert på væggen  

At der er minimum 20 stk. L og XL handsker på hylden    (det er et skøn)

At der er minimum:

2 ekstra alu tæpper  

2 isposer + papir i dispenser  

2 stk. quick safeskabe  

1 stk. pandelampe  

1 stk. tøjsaks  

At der er 2 brandtæpper / 112 slukkere og 2 brandslukkere  

Kontroller at containeren ser pæn og ren ud og at den fremstår klar til brug  

Snøgg Soft one ruller 6 meter dispenser  

Underskrift kontrollør ______________________________________________

Kontrol af førstehjælpshus
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Kontrol af førstehjælpshus
Poser til Snøgg Combi kasser efter Nr.________

1. Plaster

2. Brud og klemskader

3. Sår og rifter (kutt)

4. Hygiejne

5. Øjenskyl

6. Blødninger

7. Brandskader

8. Redningspakke

9. Store blødninger

Quick Safe

Opfyldning ________

1. Quickfix plasterrefill

2. Qucikfix øjenskylampul

3. Quickfix brandgelé

4. Quickfix renseservietter

5. Quickfix forbindingspakke

6. 500 ml. Plum øjenskyl

7. 250 ml. neutral øjenskyl

Diverse ________

1. Saks

2. Tæpper

3. Vandforstøver

4. Lygte til taske

5. Elektroder til hjertestarter

6. Batterier til hjertestarter

7. Ekstra alutæpper

8. Ekstra isposer

9. Opkastposer

10. Handsker str. L og XL

11. Papir til dispenser
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