
17

 Testresultat

ARBETET NR 9 | 13 MARS 2015

Test

Sanoflex Första-hjälpen- 
kudde 34-3143

Biltema Första-hjälpen- 
kudde de luxe 39558

Housegard Första- 
hjälpen-väska Comfort

Nexa First Aid-väska 
medium 13702

Cederroth Första- 
hjälpen-kudde 256201

Jula Första-hjälpen- 
väska 881032

Betyg 5 4 4 4 3 3

Kommentar BÄST I TEST BÄSTA BUDGETVAL GOD KVALITET  
TILL HÖGT PRIS

BRA, MEN SNÅLT 
 TILLTAGET INNEHÅLL

KLASSIKER MED 
SMALT INNEHÅLL

INSTRUKTION  
PÅ SVENSKA SAKNAS

Innehåll Plåster, sårtvätt, torkduk, 
kompresser, första för-
band, mitella, ögonskölj, 
pincett, säkerhetsnålar, 
zinktejp, andningsmask, 
handskar, räddningsfilt, 
kylpåse, druvsocker, 
brännskadegel, reflex, 
sax, vilt olycksband

Plåster, sårtvätt/ögonskölj, 
torkduk, kompresser, 
första förband, mitella, 
pincett, säkerhetsnålar, 
andningsmask, räddnings-
filt, handskar, sax

Plåster, sårtvätt, kom-
presser, första förband, 
mitella, pincett, sax, 
säkerhetsnålar, hand-
skar, brännskadegel, 
andningsmask, hand-
bok i första hjälpen, 
klistermärke för bilen

Plåster, sårtvätt, kom-
presser, första för-
band, mitella, pincett, 
säkerhetsnålar, and-
ningsmask, handskar, 
brännskadegel, sax

Plåster, sårtvätt, 
kompresser/blodstop-
pare, första förband, 
andningsmask, 2 par 
handskar, sax, första-
hjälpen-instruktion

Innehåll: Plåster, sår-
tvätt, kompresser, första 
förband, mitella, steril 
ögonkompress, pincett, 
bomullspinnar, säker-
hetsnålar, sårtejp, hand-
skar, kylförband, sax

Använd-
ningsområde

Andning, blödning, chock Andning, blödning, chock Sårvård och  
andningssvårigheter

Sårvård och  
andningssvårigheter

Sårvård och  
andningssvårigheter

Sårvård

Väskan Mjuk väska med handtag, 
åtta fack 

Hård textilväska med 
handtag, nio fack

Robust nylonväska, in-
delad i fack som rullas 
ut, rejält handtag

Som en resenecessär 
som öppnas och rullas 
ut med åtta fack. Finns 
även en tom sektion att 
fylla på med eget mate-
rial som t ex medicin

Mjuk kudde indelad i 
fack

Större än nödvändigt, 
slitstarkt material, 3 fack

Mått 28x20x8 cm 26x21x7 cm 27x18x8 cm 26x17x8 cm 26x21x6 cm 25x20x6 cm

Cirkapris 250 kr 150 kr 300 kr 200 kr 320 kr 130 kr

Omdöme Komplett väska med allt 
som kan tänkas behövas 
i olika olyckssituationer. 
Många plåster och ban-
dage i olika storlekar. 
Praktiskt organiserad i 
åtta fack med tydliga in-
struktioner om hur varje 
komponent ska användas. 
På insidan av väskan 
finns det en tryckt första- 
hjälpen-instruktion om 
hur man metodiskt hjälper 
till på en olycksplats. Väs-
kan har ett handtag och 
är smidig att ha med sig, 
trots sitt digra innehåll. 
Slitstark kvalitet och lätt 
att packa ihop och fylla på 
även efter användning.

En hård nylonväska som 
både syns och kan bäras 
praktiskt i handtag. Om-
fattande innehåll för att 
ta hand om alla sorters 
olyckor. Sårvården är 
praktiskt uppdelad i påsar 
efter litet–mellan–stort sår. 
Dessutom filt och mask 
för att ta hand om chock- 
och andningssvårigheter. 
Högkvalitativa produkter, 
sax och pincett är helt i 
metall. Något svårt att 
hitta rätt i de många nät-
fickorna när man inte ser 
vad som ligger var, utan 
att dra upp de individuella 
plastpåsarna. En bättre 
första-hjälpen-manual som 
sitter fast i väskan hade 
varit önskvärt.

Ännu en produkt som 
känns robust och 
slitstark och är organi-
serad utifrån skadans 
natur. Första förband-
material ligger pake-
terat i plastpåsar i fack 
från små till stora sår. 
Tryckt på varje ficka 
finns instruktioner 
och bilder på hur de 
ska användas. Mun-till-
mun-mask finns, men 
inte räddningsfilt, och 
produkten kan därför 
inte anses helt allsidig. 
Rejäl sax och pincett. 
Innehåller en omfat-
tande livräddnings-
manual värd att läsa i 
förebyggande syfte.

Även i denna väska är 
sårvården praktiskt 
uppdelad i påsar efter 
litet–mellan–stort sår 
med en kort instruk-
tion tryckt på varje 
påse. Färre plåster och 
förband än i de andra 
väskorna, måste fyllas 
på efter varje använd-
ning. Kompakt format 
på väskan ökar chan-
sen att den packas ner. 
Robust handtag och 
slitstarkt yttre mate-
rial. Väskan hade varit 
bland de bästa om den 
också hade innehållit 
en räddningsfilt och 
om det inte hade snå-
lats in på plåster.

En grön klassiker. Mjuk 
kudde i nylon som sak-
nar bärhandtag, men 
som är flexibel och 
lätt trycks in i mindre 
utrymmen. Innanmä-
tet viks ut med ge-
nomskinliga fack som 
tydligt visar innehållet, 
vilket dock är spar-
sammare än för andra 
produkter. Första för-
band i god mängd, men 
pincett saknas. Plats 
för att komplettera 
med eget material och 
många tips på köp ur 
företagets sortiment. 
Bra grundläggande in-
struktion om hur man 
ska agera vid en olycka 
– tryckt på väskan.

En första-hjälpen-väska 
som enbart riktar sig 
mot sårvård och som 
känns som ett billigare 
och mindre genomarbe-
tat alternativ. Sårtvätt, 
plåster och bandage 
finns, men endast upp-
märkta på engelska. Kyl-
förband med påklistrad 
svensk etikett. Manualen 
är en liten utvikbar 
papperslapp med första-
hjälpen-instruktioner på 
engelska och en uppma-
ning att ringa 911. Pincett 
och sax av dålig kvalitet. 
Ytterväskan är praktisk 
att bära med sig med 
handtag, men kunde 
vara mindre med tanke 
på innehållet.

+ Mycket brett innehåll, 
omfattande pappersma-
nual, bonus med reflex 
och viltolycksband.

Slitstark kvalitet, omfat-
tande innehåll,  prisvärd.

Rejält material, fickor 
med tryck, medföljan-
de bok om  livräddning, 
innehåller gel för 
bränn- eller solskador.

Pedagogiska instruk-
tioner, kompakt, plats 
för att fylla på med 
eget innehåll.

Innehåller 4-i-1-för-
band där det inte be-
hövs tejp, bra överblick 
på innehåll, låg vikt.

Rikligt med plåster och 
kompresser, plats att 
fylla på med eget inne-
håll, god överblick.

- Rörigt med information 
på fem olika språk, något 
liten text i manual, stor 
och klumpig sax.

Saknar brännskadegel och 
kylpåse, saker glider lätt 
ur nätfacken, känns något 
klumpig.

Högt pris, saknas text 
på utsidan om att det 
är en första-hjälpen-
väska, inget utrymme 
att fylla på med eget 
innehåll.

Diskret färg kan göra 
väskan svår att hitta, 
något svår att stänga, 
text saknas på utsidan 
om att det är en första-
hjälpen-väska.

Sladdrigt material på 
ytterväskan, pincett 
saknas, något snålt 
tilltaget innehåll med 
tanke på pris.

Krångligt att förstå hur 
väskan ska öppnas, 
instruktion på svenska 
saknas, trög sax.

Leverantör www.clasohlson.com www.biltema.se www.housegard.com www.nexa.se www.firstaid.ceder-
roth.com

www.jula.se

Förbandslådan mer än plåster på såren

Så här gjordes testet: Testföretaget WiseGuide har testat sex stycken första-hjälpen-väskor.  Väskorna har bedömts med avseende på hur lätta de är att ha med sig,   
bredden på innehållet och hur praktiskt det är organi serat för olika situationer. Kriterierna är använd ning/hantering, kapacitet och kvalitet. Maxbetyget är 5.


