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SKOLOR

Evakuering & Sjukvård



Vi på Ferno Norden AB har arbetat nära våra kunder i 40 år i de nordiska länderna med 
frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvård.

Utrymning och evakuering: 
Alla skolor har idag en utrymningsplan för sin verksamhet. Skollagen är tydlig i att alla barn och ungdomar ska ha lika 
tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet oavsett var de bor eller deras bakgrund. Sedan 2015 räknas 
bristande tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning som diskriminering enligt diskrimineringslagen. 
 Utrymning och evakuering fungerar ofta bra under övningar om alla kan ta sig ut på egen hand. I takt med att 
tillgängligheten ökar måste det även finnas en genomtänkt plan för de som inte kan ta sig ut på egen hand. Vilken 
utrustning som är lämplig hos er styrs av era lokala förutsättningar som antal våningar, typ av trappor, eventuella 
funktionsnedsättningar hos era besökare med mera. Man måste även ha i åtanke att det kan ske skador på vägen i en 
akut situation. Hur får man ut en person som inte kan gå själv?
Detta är frågor som vi ofta diskuterar med våra användare och utifrån vår 40-åriga erfarenhet av patienthantering i 
ambulanssjukvården ser vi det som mycket viktiga frågor.

Första hjälpen:
Att ha tillgång till bra första hjälpen utrustning är viktigt, speciellt där det vistas många barn och ungdomar som är i 
ständig rörelse. I skolans värld handlar det om allt ifrån skolgårdens aktiviteter till idrotten och utflykter. Vi erbjuder 
många genomtänkta färdiga lösningar i olika storlekar på väskor men anpassar även ofta innehållet efter önskemål till 
olika verksamheter. 

PDV/STB:
PDV (Pågående Dödligt Våld) och STB (Stoppa Blödningen) är begrepp som blir mer vanliga. Som ni vet är inte skolans 
värld undantagen tyvärr. Att kunna stoppa en allvarlig blödning är en livsavgörande åtgärd som måste ske så snart 
som möjligt efter en skada, då krävs rätt utrustning som är enkel att använda och samtidigt är effektiv. Idag arbetar 
man ofta med inrymning i skolan men även där kan en skada behöva åtgärdas innan hjälp anländer. 
Det är också viktigt att komma ihåg att allvarliga blödningar även uppkommer i till exempel slöjdsalar och i köksmiljö. 
Vi packar idag anpassade lösningar till ambulans, polis, räddningstjänst, skolor och idrottsanläggningar/
idrottsföreningar.

Hjärt- och lungräddning HLR/AED:
Närheten och tillgängligheten till en hjärtstartare blir allt bättre i alla miljöer. Vi erbjuder bra lösningar med inbyggda 
självtest, smart förvaring och tydlig uppmärkning. Att kontinuerligt utbilda sig i HLR är viktigt för att hålla kunskapen 
vid liv. Att investera i egna utbildningsdockor för HLR sparar både tid och pengar för er verksamhet över tid. Vi har 
prisvärda övningsdockor med både barn- och vuxenfunktion inbyggt i dockan.

Hör gärna av Er om ni har några frågor eller om ni undrar över någon annan utrustning som inte finns med i just den 
här katalogen!

Teamet på Ferno Norden!
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UTRYMNING

Vår utrymningsledarväska är framtagen för att fungera som en praktisk väska 
när era lokaler behöver utrymmas. Väskan har många smidiga fack så att ni 
kan ha struktur på innehållet. Väskan säljs tom men kan enkelt kompletteras 
med det som ni anser är lämpligt för en utrymningsledare hos er. Fråga oss, vi 
hjälper Er gärna. 

Väska utrymning

Reflexväst

Art.Nr VT30621

Djup 6 cm

Höjd 27 cm

Bredd 40 cm

Vikt 350 g

Ficklampa Explorer XPL
Lämpar sig både för offentliga miljöer och skolor. När lampan inte används 
sätts den i medföljande laddningsstation, alltid redo för användning.
Laddningsstationen har lysdioder som automatiskt tänds vid strömavbrott, 
detta för att den snabbt ska hittas. Även en röd signalkon ingår som kan 
användas för ledning eller varning. En självklar utrustning 
överallt där det vistas människor! 
Vi har även flera andra modeller av ficklampor och pannlampor. 

Orange väst för utrymningsansvariga. Kardborrestängning. Ögla för 
upphängning. Svart text på rygg och bröst: UTRYMNINGSLEDARE 
Tvättbar i 40 °C. 
Vi har ett stort urval av olika västar. Västen är perfekt för hotell, idrotts-
anläggningar och skolor!

Art.Nr SWRB210171

Höjd 73 cm

Bredd 68 cm

Vikt 200 g

Storlek One size

Certifiering EN ISO 20471 Klass 2

Art.Nr NSEXPLORER-XPL

Bredd 7 cm

Längd 19 cm

Vikt 280 g

Max kapacitet 1100 lumen

Certifiering IP 65, IK07
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EVAKUERING/UTRYMNING

En bekväm och lättanvänd evakueringsmadrass som är förberedd hängande 
på väggen. En enkel lösning vilken hjälper dig vid en evakueringssituation 
vid brand eller annan händelse. 
Om en nödsituation inträffar och alla måste skyndsamt utrymma som vid ett 
brandalarm och hissen inte fungerar eller någon ramlar och skadar sig, hur 
hanterar ni det?  
Det är därför evakueringsmadrass standardkit är framtagen! 
Enkel och ergonomisk!

Madrassen levereras komplett med väska och väggskylt. 

Evakueringsmadrass standard

Retmex® Rescue Standard är en praktisk räddningsbår som tar liten plats. 
För att säkerställa att du kan klara även de kritiska situationerna är 
räddningsbåren utformat i förstklassigt material av hög kvalitet som håller 
för tuffa påfrestningar och samtidigt är lätt att hålla ren. Med sin mycket 
kompakta förvaring och låga vikt på 900g är den perfekt att ha 
exempelsevis hängande tillsammans med en sjukvårdsväska vid en 
expedition. 
Kan tvättas i 60 grader C. 

Retmex Rescue standard 250kg

Art.Nr 5006052

Bredd 80 cm

Längd 205 cm

Vikt 900 g

Max kapacitet 250 kg

Art.Nr 5006053

Höjd 7 cm

Bredd 60 cm

Längd 210 cm

Vikt 6,5 kg

Max kapacitet 200 kg
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EVAKUERING/UTRYMNING

FERNO SAFE Evakueringsstol är den trygga lösningen för olika evakuerings-
situationer. Den glider lätt och smidigt ner för trappor och säkerställer att man 
klarar av att evakuera människor snabbt och enkelt utan tunga lyft. 
Kan hanteras av endast en person som klarar av att evakuera människor 
snabbt och enkelt utan tunga lyft. 

Fäste för att hänga stolen på väggen samt skyddsöverdrag medföljer.

Ferno SAFE Evakueringsstol

Art.Nr S2001

Höjd 134 cm (ihopfälld 103 cm)
Bredd 53 cm (ihopfälld 53 cm)

Längd 91,4 cm (ihopfälld 26 cm)

Vikt 11,2 kg

Max kapacitet 180 kg

Art.Nr F05610/20

Höjd 100 cm

Bredd 54,5 cm 

Längd 69,5 cm / ihopfälld 25 cm

Vikt 15 kg

Max kapacitet 250 kg

Ferno FAST Evakueringsstol

FAST stolen är en trappstol, bärstol och transportstol i ett! 
Situationen styr användningsområdet! Stolen är utrustad med stora sväng-
hjul fram och fasta bakre hjul vilket gör den lättmanövrerad i alla miljöer. 
Larvbanden möjliggör att stolen enkelt och utan lyft kan glida ner för trappor 
vid evakuering. 
Kan fällas ihop och hängas på väggen. 
Finns även i en POWER version där FAST-stolen går uppför trapporna men 
endast ett knapptryck. 

Väggfäste finns som tillbehör. (Art.nr. F05690)
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EVAKUERING/UTRYMNING

En klassisk bår, även kallad armébår. Armébåren är lätt att använda med sin 
självförklarande design vilket passar utmärkt från skolor till industrier. 
Enkel att förvara då den är ihopfällbar både på längden och bredden. 
Armébåren är klädd med kraftig nylonklädd vinyl vilket gör den tålig och lätt 
att hålla ren i alla miljöer. 
Sveriges mest sålda bår för industri och idrottsanläggningar.

Tillbehör: 
F4312SORT- Svart bälte med plastlås

Räddningsbår, armébår ihopfällbar

Arctic Saana Multimover
Arctic Saana multimover är en färdig evakueringssats för nödsituationer, 
utformad för den nordiska miljön. En högpresterande och isolerande 
utrustning både för snabb förflyttning ifrån olycksplatser samt minska 
nedkylning. Har en stängbar poncho med Orve + wrap®. 
- 12 handtag för enkla lyft. 
- Testad för 260 kg lyft.

Art.Nr 5006007

Bredd 82 cm

Längd 190 cm

Vikt 1,1 kg

Max kapacitet 260 kg

Art.Nr S2108AF206

Höjd 103 cm

Bredd 55 cm

Längd 206 cm

Vikt 6 kg

Max kapacitet 159 kg
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M2 är en väldigt populär packad väska med ett innehåll som är tänkt att 
hjälpa till att lösa både enkla och svåra akutsituationer. Den smidiga väskan 
rymmer utrustning och är överskådlig. 
Ett praktiskt metallfäste ingår för väggmontering. Skenorna är försedda med 
ett snabblås som enkelt kan öppnas för att ta med till den plats där första 
hjälpen behövs. 
Väskan har en axel-/midjerem för en enkel hantering.

Vi kan självklart packa väskan utifrån era behov. 
Komplett innehållsförteckning finns på vår hemsida.

Packad första hjälpen väska M2

M3 är en populär väska i idrottssammanhang så som inom offentliga 
miljöer. Det är en ordentlig väska där “allt” får plats. Väskan kan hängas på 
väggen, bäras i handtag eller axelrem som medföljer. Fronten fälls ut mycket 
smidigt efter att man knäppt upp spännena vilket gör att man får en mycket 
bra översikt med tydliga fack och fickor. Kompakt men ändå rymlig!

Vi kan självklart packa väskan utifrån era behov. 
Komplett innehållsförteckning finns på vår hemsida.

Sjukvårdsväska packad förstahjälpen M3

FÖRSTA HJÄLPEN

Art.Nr VT30611PA

Höjd 28 cm

Bredd 16 cm

Djup 10 cm

Art.Nr VT30613PA

Höjd 25 cm

Djup 12 cm

Bredd 33 cm
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FÖRSTA HJÄLPEN

En mycket praktisk och mångsidig första hjälpen ryggsäck med genomtänkt 
innehåll av hög kvalitet. Kan hängas på väggen för att snabbt ryckas med till 
en olycksplats. Den färdigpackade ryggsäcken är en bra hjälp för att klara av 
en första sjukvårdande insats. Passar för offentliga miljöer, skolor och andra 
publika arrangemang m.m. 
Kan med fördel kompletteras med hjärtstartare, AED (ingår ej).

Vi kan självklart packa väskan utifrån era behov.

Packad första hjälpen ryggsäck

Hjärtstartare med enkel, intuitiv funktion med tydlig röstguidning gör att 
även förstagångsräddare agerar snabbt och säkert vid ett plötsligt hjärt-
stopp. Oerfarna användare kan genomföra alla kritiska steg i en räddning-
sinsats med Powerheart G5s HLR-feedback i realtid, instruktioner i använda-
rens takt, intuitiv utformning av elektroderna samt automatisk defibrillering. 
Hjärtstartaren säljs komplett med väska och beredskapskit.
Automatisk självtest av batterier och elektroder. 
Vi erbjuder olika förvaringsskåp och väggfästen. 
Garanti 8 år. 

Tillbehör: Väggskylt (art nr. VT9019)
Väggfäste (art nr. VT9014)

Hjärtstartare Powerheart G5 komplett med väska och kit

Art.Nr VT200PA

Höjd 45 cm

Djup 21 cm

Bredd 37 cm

Art.Nr VT9002

Höjd 9 cm
Bredd 23cm

Längd 30 cm

Vikt 2,5 kg

Certifiering CE, IP55, IEC 60529
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Packad första hjälpen ryggsäck

ÖVNINGSMATERIAL

Övningsarm STB för blödningskontroll på övre extremitet med realistiska sår. 
Övningsarmen har tre olika sår för praktisk träning av blödningskontroll med 
sårpackning och applicering av avsnörande förband (tourniquet). Det här är 
den perfekta lösningen för realistisk utbildning på blödningskontroll (STB) 
på arm. Övningsarmen är utrustat med tre olika sårmönster. Blödningen av 
varje sår kontrolleras med ett manuellt pumpsystem som simulerar venös 
eller arteriell pulserande blödning. Övningsarmen fungerar som en fristående 
simulator men kan också bäras av en volontär för extra realism i övning.
• Simulerar en hel arm av en vuxen man med mycket realistisk anatomi.
• Huden är gjord av högkvalitativ SKINlike™ silikon för att simulera mänsklig 
hud.
• Appliceringen av tourniqueten kan göras “High and Tight” eller 5–8 cm ovan-
för såret.
• Varje sår kan döljas med ett medföljande skydd.
• Varje sår blöder oberoende av varandra.
• Lätt att rengöra och transportera i väska (ingår).
• Stabil blodbehållare (2 liter) med manuellt pumpssystem.
• 250 ml konstgjort blodkoncentrat för beredning av 2 liter blod.
Tillbehör: Övningsblod finns att komplettera, se Övningsblod STB 10-pack (art 
nr. 5050502).

Övningsarm STB komplett

HLR-dockan är en kompakt, lättanvänd simulatordocka utvecklad för HLR-ut-
bildning på vuxna och barn. Den är mycket smidig att ta med sig då den 
endast väger ca 1,8 kg/st och 4 dockor inkl. tillbehör får plats i den praktiska 
väskan.
En indikator med klickljud markerar när man gör korrekta bröstkompressioner 
och genom en sinnrik konstruktion är det möjligt att blåsa in luft i lungorna 
endast då huvudet är böjt bakåt i lämplig vinkel. Bröstkorgen är täckt av ett 
löstagbart ”skinn” som också är anpassat för användning med AED-träningsel-
ektroder och enkelt kan tas loss och göras rent.

Komplett kit innehåller: 4 st HLR träningsdockor, 20 st engångslungor, 8 st 
ventiler, 1 st väska med axelrem. 

Träningsdockor för HLR 4-pack komplett i väska

Art.Nr VT9022

Höjd 55 cm

Bredd 30 cm

Djup 15 cm

Vikt 1,8 kg st

Art.Nr 5050500

Längd 93 cm

Vikt 6,5 kg
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PÅGÅENDE DÖDLIGT VÅLD

En mindre väska med färdigpackat stoppa blödning kit som tagits fram 
för offentliga miljöer och för att hänga framme vid farozoner för allvarlig 
blödning. Väskan är öppningsbar och god översyn över innehåll. Med 
utrustningen kommer du kunna stoppa 1-2 större blödningar. Stort “Stoppa 
Allvarlig Blödning” tryck på framsida av väskan som gör att det inte går att 
missuppfatta dess innehåll. Perfekt att ha hängande i träslöjdsalar så som vid 
skolsköterskeexpedition. 

Den som står bredvid kan rädda liv när det kommer till en 
allvarlig livshotande blödning.
Att ha ett fördigt kit utrustat för detta är idag lika självklart som att ha en 
hjärtstartare i offentliga miljöer.

Se hemsida för detaljerad beskrivning.

Stoppa allvarlig blödning väska

Komplett skåp för publik tillgång av stoppa blödningsutrustning. Perfekt för 
köpcentra, idrottsanläggningar, skolor, hotell och andra offentliga miljöer 
där man önskar en tydlig tillgång till sjukvårdsmaterial för att kunna stoppa 
allvarlig livshotande blödning.

Skåpet är komplett med 8 stycken färdigpackade kit för enkel 
fördelning till första person på plats som kan göra en insats. Sjukvårdskiten 
sitter överskådligt fast i en ”roll out” väska som kan bäras i en hand för att se-
dan snabbt kunna rullas ut med alla 8 kit tillgängliga. Skåpet är försett med 
ljus -och ljudalarm så man snabbt blir uppmärksam om skåpet öppnats.  
Komplett artikel innehåller 8 kit.
Skåpet går även att beställa tomt och packas enligt egna önskemål. Kontak-
ta oss för råd.

Stoppa Blödningen, komplett publikt skåp

Art.Nr SWR480090PA

Höjd  20 cm

Djup 8 cm
Bredd 28 cm

Vikt  600g

Art.Nr 5020236

Höjd 45 cm

Bredd 36 cm

Djup 25 cm

Vikt 9,9 kg (5,7 kg endast skåp)
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Stoppa allvarlig blödning väska

Stoppa Blödningen, komplett publikt skåp

HYGIEN

Hygienskåpet a40Medi är en unik lösning på ett väl beprövat koncept. Att förhindra spridninga av olika infektioner är en 
viktig del av personalens arbete när man arbetar med barn. Det har vi speciellt få ta del av de senaste åren. 
Magsjuka, influensa och förkylningar sprids snabbt inom barnomsorgen. Det är svårt att rengöra leksaker, böcker, 
pysseltillbehör, kuddar med mera eftersom de inte tål höga temperaturer, desinfektionsmedel eller till och med vattentvätt. 
Hygienskåpet a40Medi desinficerar textilier och redskap utan att behöva ta isär dem.
Efter ozonbehandlingen kan artiklarna användas direkt.

Hygienskåpet a40Medi används av bland annat sjukvård, polis, räddningstjänst, omsorg, idrottsföreningar och förskolor 
med mera.
Kontakta oss gärna för mer information om hur ozonprocessen fungerar. 

Vi har flera studier och testprotokoll utifrån användningsområde. 

Hygienskåp Ozon a40 Medi Hygio

Art.Nr 5070100

Höjd 190 cm

Bredd 55 cm

Djup 65 cm

Vikt 105 kg



Vi på Ferno Norden har sedan 1983 arbetat i nära  och utvecklande samarbete med våra kunder. 
Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav på säkerhet, kvalitet och funktion. 
Våra primära kunder är ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polisen, civilförsvaret och 
försvarsmakten. Idag växer vi även inom industrin, offentliga miljöer, vårdinrättningar och den 
privata marknaden.  Företaget är ISO-certifierat inom miljö 14001:2015 och inom kvalitet 9001:2015.

COUNTRY PHONE   EMAIL   WEB

SWEDEN +46 520 420 200  fab@fernonorden.com www.fernonorden.se

NORWAY +47 33 03 45 00  fno@fernonorden.com www.fernonorden.no

DENMARK +45 43 62 43 16  fas@fernonorden.com www.fernonorden.dk

FINLAND +358 29 1700 454  foy@fernonorden.com www.fernonorden.fi


