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PRODUKTER FRA HAPPYAID
Førstehjelpsskilt, Vnr 1370. (21x21cm)

Veggholder for flasker
Varenr 1385 – Enkel Varenr 1384 – Trippel
Det følger med selvklebende tape, men ikke skruer.
Passer for blodstoppspray (vnr. 16780), øyeskylle- og
sårspray (vnr. 16716), og brannskadegele Burn Free
(vnr. 16744), eller andre flasker som har max diameter 3,5cm

Vanntett Plaster M, 25 st á 60x82,5mm, Varenr 1312

Waterproof vanntett plaster beskytter fra alle sider og gir optimal beskyttelse
ved dusjing, bad eller håndvask. Brukes på både tørre og væskende sår.
Waterproof har en bakterie- og vannsikker film som er belagt med en sårpute
som ikke fester seg i såret.
Waterproof vanntett plaster lar såret puste, slipper gjennom fuktighet fra såret
og beskytter huden mot skader i hudvevet ved fjerning. Det kommer ikke inn
smuss eller bakterier i såret på grunn av hvor tett det sitter. Sitter kjempebra
under hansker. Bytt helst ut plastret en gang i døgnet, kan dog sitte på i opptil 5 dager.
Kundegrupper: Et plaster som passer kunder som jobber med vann eller bare behøver et plaster som
er tett. Spesielt bra er det for byggsektoren, lagervirksomhet, verksteder, barnehager, skoler, kjøkken,
restauranter og næringsmiddelindustrien.

Kinesiologitape svart 5x500cm, Varenr 1749

100 % bomull med akryl-lim. Lateksfri. Blir brukt mye av terapeuter og kiropraktorer.
Kinesotaping er en metode hvor man bruker elastisk tape over og rundt muskler slik
at den støtter og assisterer muskler og motvirker overspenning. Brukes
forebyggende, ved skade og under rehabilitering av skade. Dokumentert effekt ved
smertetilstander på muskler og skjelett. Effektiv ved redusert bevegelighet, skulder
og nakkeskader, idrettsskader, ryggplager/ isjas, muskelspenninger, kramper,
musearm, tennisalbue. Tapen gir en varmende effekt og gir et isolerende lag.
Brukes derfor mye som kuldetape. Tapen er tynn og elastisk og overflaten
vannavvisende. Går derfor fint å dusje og bade med tapen på. For å få full nytte av
tapens fulle egenskaper bør den som taper ha kunnskap og kjennskap til kinesitaping.

Fingerhetter Blå 30 stk,

Varenr 1731 M

Varenr. 1732 L

Elastisk fingerbeskyttelse som rulles over fingeren. Holder fukt og smuss
borte fra sår på fingrene. Forhindrer samtidig at plaster faller av.
Ved arbeid som krever arbeid med hendene, slik som byggsektoren,
industri eller næringsmiddelindustrien, kan fingerhetten brukes for å
beskytte og isolere en allerede skadet finger. Den ekstremt bra passformen passer bra innen områder der man behøver å beholde god
presisjon, f.eks. ved montering av datakomponenter osv.
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FØRSTEHJELPSTASJON BASIS, Vnr 1740
En førstehjelpstavle som ser ut slik som denne, foruten at det ikke er med
øyeskyll- og sårspray. Perfekt å selge om kunden vil velge å ha med andre
typer flasker i tavlen. Størrelse tavle: 38,5 x 56 cm. Opphengsskruer følger
med.
Basistavla inneholder følgende: (Refiller – se varenr. i tabell)
Vnr 1723 Enkeltmannspakke 100*120mm i eske

2

Vnr 1724 Enkeltmannspakke 80*100mm i eske

3

Vnr 1711 Sårservietter, eske m/25 stk

1

Vnr 1335 Tekstilplaster pappomslag m/40 stk (24x19mm + 16x25mm)

2

- Plass til sårspray, blodstoppspray eller brannskadegele

2

FØRSTEHJELPSTASJON SPESIAL, Vnr 17401, inneholder brannskadegele,
samt øyeskylle-og sårspray
Alle virksomheter trenger en førstehjelpstavle! Flott å ha alt på samme sted,
lett oversiktlig, nært og så er tavla veldig fin! Tavla har alt man trenger i et nødstilfelle.

Burn Care Kompress 20x20/ Varenr 1520
Burn Care Kompress 10x10 / Varenr 1510
Burn Care Kompress stor (20 x 20 cm) er til for større
brannskader. F.eks. om man har brent seg på kokende vann,
suppe, frityrolje, damp fra ovner osv. Det er en
kompressbandasje dynket i gelé for å lindre og kjøle ned
ordentlig. Geleen er vannbasert og kan enkelt skylles av.
Beskytter også skaden/såret fra ytre påvirkninger. Viktig at
man bare dekker den brente delen av huden. Kompressen er et engangsprodukt.
Burn Care Kompress liten (10 x 10 cm) er perfekt for å komplettere den store kompressen for å bare
kjøle ned brannskaden. På hender og armer er denne størrelsen å foretrekke.
Et favorittprodukt som fungerer mot alt som svir og brenner. Istedet for å skylle i lunkent vann i 20 min
(som er anbefalingen ved brannskade) så legger man på brannskadebandasjen direkte på den brente
delen av huden. Innen bare noen minutter virker den, og har en kjølende, smertestillende og helende
effekt. Effektiv hydrogel som kjøler, smertestiller, er betennelses-dempende og påskynder helingen.
Den er lignende som Aloe Vera, men enda bedre for akkurat brannskader.
Inneholder 90% destillert vann, Propylenglykol og Glycerol. Propylenglykol, kjøler, smertestiller og
mykgjør. Er vannbindende og inneholder fett som er mykgjørende. Propylenglykol har en viss
antimikrobiell effekt mot visse bakterier og gjærsopper.
Glycerol er vannbindende og inneholder også fett som er mykgjørende.
Burn Care fungerer mot 1. og 2.grads brannskader, vepsestikk, myggbitt, brennesle, solforbrenning –
ja alt som svir og brenner! Skal ikke brukes på infiserte eller væskende sår
Kundegrupper:
Barnehager, skoler, kjøkken, kafeer. restauranter, verksteder, sveisere – alle kunder som har risiko for
små og store brannskader.
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FØRSTEHJELPSPUTE HAPPY, Varenr 16622
Myk førstehjelpspute/veske. Framfor alt populær å ha i service-biler. Passer perfekt å ha med seg i
turveskene hos barnehager og skoler, i klasserom for å kunne hjelpe ved småskader osv. En allround
akuttveske for å håndtere sår- og klemskader.
Produsert i et slitesterkt materiale så den tåler å brukes i tøffe og krevende miljøer. Ca 3 års
holdbarhet på alt i vesken! Størrelse veske: 22 x 12 x 6cm. Går utmerket an å komplettere vesken
med øyeskyllevann, blodstoppspray, øyeskyll- og sårspray, brannskadegele, plaster osv.
Innhold:
Enkeltmannspakke 100*120mm i
pose

1

Enkeltmannspakke 80*100mm i
pose

1

Sårvaskservietter

10

Hudfargede plaster25*72

25

Trekanttørkle

1

Engangshansker (par) Nitril blå L

1

Metallpinsett

1

Powersaks svart

1

Nødteppe

1

CPR-maske

1

Sportstape 2,5cm*4,57m

1

Kirurgtape 2,5cm*4,57m

1

AQUA GEL PLASTER XS 15stk.
AQUA GEL PLASTER S 15stk.
AQUA GEL PLASTER M 10stk.

Vnr 1303
Vnr 1301
Vnr 1302

Et sterilt plaster med fuktig sårheling mot alle sår som har
vanskelig for å gro. Geléputen inneholder 60% sterilt vann og
en legende gele. Spesielt bra for etterbehandling av sår som
har vanskelig for å gro og for brannskader. Mye bedre enn Compeed gransårplaster hvis man bruker
Aqua Gel på gnagsår, da puten ikke fester seg i såret og river opp blemmen når man bytter. Plastret
skal byttes en gang i døgnet. Sitter veldig bra, og er vanntett og fleksibelt, slik at man kan vaske
hendene og dusje og det sitter likevel fast. Finnes i 3 ulike størrelser, XS, S og M. AQUA GEL
PLASTER er et unikt plaster som er en av våre beste produkter!
Det kommer ikke inn smuss eller bakterier i såret på grunn av hvor tett det sitter. Sitter kjempebra
under hansker. Halverer helingstiden og minimerer arrdannelser og sårskorper.
Kundegrupper:
AQUA GEL PLASTER er populært på sykehus, eldresenter, sykehjem, kjøkken, kafeer, restauranter,
verksteder mm. Effektiv for alle kunder som jobber mye med vann, har risiko for brannskader eller
trenger å tenke mye på hygienen.
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Smertestillende Plaster 65x42mm, 20x2stk, Varenr 1360
Smertestillende plaster er et varmende funksjonsplaster som stimulerer
blodsirkulasjonen og har lindrende effekt ved f.eks. nakkesmerter, muskel-verk,
strekk, ryggsmerter, vridninger og betennelser. Til bruk ved muskulære og
senebetente områder. For voksne og barn over 12 år. Skal ikke brukes av gravide
eller ammende kvinner. Settes på punktet der det er mest vondt. Unngå kontakt
med øynene, slimhinner, hudutslag eller sår. Brukes ikke om man har allergi mot acetylsalicylsyre.
Lukter ikke. Tas av etter max 8 timers bruk. Ta av med en gang om en kløe eller reaksjon oppstår.
På arbeidsplasser der monotont arbeid forekommer, slik som produksjonslinjer, kassaarbeid i butikk,
sittende arbeid på f.eks. kontor osv. Kan være forskjellen mellom å kunne jobbe videre eller gå hjem
fra jobb.

STAND HAPPY™ ståmatte, Vnr 91900, 81 x 53 x 2 cm
Stand Happy ståmatte er tilpasset for å fungere overalt på alle
arbeidsplasser. Da den er valgt laget i et materiale i høyeste kvalitet,
kommer man aldri til å ”trampe igjennom matten”, den kommer heller
aldri til å synke sammen som billige tøymatter har en tendens til å gjøre.
Hele 2 cm komfort fører til en smertefri dag i bevegelse. Matten er ikke
kledd med noe tøy, så den er meget enkel å holde ren og t.o.m.
desinfisere ved behov. Overflaten er mønstret og materialet har antimikrobiske egenskaper. Dette gjør
at matten ikke absorberer smuss eller fukt.
Stå imot farlig sittesyke. Mange stillesittende timer i hverdagen øker risikoen for vanlige
folkesykdommer. Risikoen øker for at vi skal rammes av overvekt, diabetes, høyt blodtrykk, hjerte- og
karsykdommer og kreft. Men om du reiser deg opp og står istedet for å sitte stille, begynner kroppen
igjen å produsere de stoffene som renser blodomløpet på blodfetter og blodsukker. Gjennom å stå
rører du på deg uavbrutt, og hjerte- og karsykdommer kan motvirkes. Det virker helsebringende.
Trene på kontoret! Stå og jobb. Når du reiser deg skjer det mye på en gang. Kroppen vekkes ut av sin
hvilemodus, og bevegelsene mer enn fordobler din energiforbrenning sammenlignet med om du sitter
stille. Undersøkelser viser at personer som står 2,5 timer mer enn stillesittende personer, forbrenner
350 kalorier mer per dag. Med den takten kan en normalvektig person miste omtrent 1 kilo i måneden
– 9000 kcal tilsvarer ca 1 kg kroppsfett.
4 anledninger til hvorfor du må ha en ergonomisk matte å stå på:
• Aldri mer vondt i føttene eller joggesko på jobben.
• Demper og fordeler belastningen mellom begge føtter.
• Du orker å stå lengre og i en bedre arbeidsposisjon.
• Motvirker de negative effektene av stillesittende arbeid.
Kundegrupper:
STAND HAPPY™ ståmatte er med dens meget høye kvalitet og unike egenskaper, utmerket på de
fleste steder slik som kontor, arbeidsstasjoner på lager, industri og produksjonsbedrifter, barnehager –
framfor stellebord eller som sittematter på gulvet, banker, apotek, sykehus, tannleger, verksteder,
kjøkken og restauranter, byggeplasser, offentlig sektor, osv. Tiltenkt for tørre miljøer.
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