
Naloxonkit o utrustning uppdaterad 201207 

Utrustning m m för utbildning och utdelning av naloxon  

För naloxonutbildningen med utdelning av naloxon:  

o Plansch/Informationsblad  
o Flip-over med utbildningen i A3 plastfickor 
o Livräddningsdocka med extra ansikten och lungor och t ex filt för att träna stabilt sidoläge  
o Naloxonkit delas ut i samband med utbildning och innehåller:  

▪ Kompresser 
▪ Vinylhandskar 
▪ Mun-mot-mun-mask 
▪ Infokort 
▪ Utbildningsbevis i kallaminatficka 
▪ Manual 
▪ 2 st Naloxon nässpray med 1 dos i vardera 

Inköpslista 

Observera att priserna kan förändras över tid, listan sammanställdes 2019: 

Produkt Varför?  
Flip-over 
Liggande A3 i papp à ca 135 Dkr  
Kontakt med Kristian Johansen  
= bruunshaab@papmuseum.dk  
http://www.papfabrik.dk/  
 

+ Material: Papp 
+ Pris 
 
Liggande A3-format 

 

 

 
Danska RED LIV använder denna metod och produkt. Den är miljövänlig* och tillverkas på 
pappmuséet i Viborg. Priset står sig väl i jämförelse med flip-overs i varierande kvalitet i svetsad plast 
(mellan 80 och 179 Skr). Vi använder den tillsammans med standardplastfickor med 11 hål. 

 
Plastfickor till utbildningsbilderna 
Office depot art nr 3365649 
 

Präglad plastficka 11 
hål, Liggande A3  

Punched pockets orange peel 
10 x A3 (110 micron) 

Livräddningsdocka  
Ambu Uniman Sam m tillbehör à 1670:- ex moms: 
Väska,  
1 utbytesansikte  
25 huvudpåsar/lungor, 
Bruksanvisning Medisol 
Kontakt:anna@hjartstartareshop.se 
info@hjartstartareshop.se  
 

+ Användarvänlig  
+ Pris 

 

 
Ambu Uniman Sam m tillbehör är enkel att använda vid utbildning av många personer samtidigt 
eftersom det är lätt att byta utrustning – ansikte och lunga, utan att ta isär hela dockan. Garantin gäller i 
3 år. Tillbehören kommer enligt tillverkaren inte att sluta produceras.  

 
Ansikten  
Extra = enkla snabba byten. 530:-/5 st ex moms 
 

Extra ansikten för 
utbildning i grupp 

 

Huvudpåsar/Lungor  
Extra = enkla snabba byten. 430:-/100 st ex moms 

Extra ”lungor” för 
utbildning i grupp 
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*I enlighet med Region Skånes miljömål om hållbar resursanvändning och utveckling väljs produkter från förnybara 

råvaror och miljöanpassade material, produkter, tjänster och teknik.   

Produkt Varför?  
Väska (utan innehåll) 
Specialsydd storlek och kvalitet à ca 50:- ex moms vid 
2000 st enligt offert 
http://www.yallatrappan.se/verksamheter/sy-atelje-
18405666   
http://www.yallatrappan.se/verksamheter/projekt-
22573267  
Kontaktperson Cia Borgström cia@yallatrappan.se 

+ Hållbart  
+ Lokalt  
+ Pris   
 
 

 

 
Yallatrappan har tagit fram en skrädddarsydd väska i ändamålsenlig storlek och material.  
Valet innebär ett hållbart lokalt alternativ* tillverkat av ett arbetsintegrerande socialt företag och 
kvinnokooperativ. Priset stod sig väl i förhållande till andra produkter på marknaden.  
Efterhand har den röda väskan fått starkt symbolvärde. 

 
Handskar  
Examgloves, AQL 1.0 ref 6417 Size M à 0,50 kr 
 

Upphandlade i 
Region Skåne 

 

Kompress  
gasväv 8L 5p Selefa (5 st) Gauze swabs 7,5 x 7,5cm, 25 x 
5 st/fp ref 2222725 à 0,50 kr 
 

Upphandlade i 
Region Skåne 

 

Kallamineringsficka  
Jano-plast för utbildningsbevis  
http://www.janoplast.se/produkter/kallamineringsfickor/  
info@janoplast.se     
 

Upphandlade i 
Region Skåne  
 

 

 
I naloxonkitet finns också trycksaker; underlag till utbildningsbevis som man plastar in med den 
kallaminerade plastfickan, ett informationskort och en manual, se fliken Utbildningsmaterial. 

 
Andningsmask  
RescueSHIELD Artikelnummer F0101-0401  
Ca 9.70 kr/st ex moms vid 2000 st 
https://www.lantlivikuggeboda.se/andningsmask/24871-
f0101-0401.html 
Kontakt: niklas.lilja@lantlivikuggeboda.se  

+ 
Användarvänlig 
+Tydlig 
+ Pris 

 
 
Vi valde att använda denna mask för att den är tydlig, enkel och lätt att använda:  
Vattenavvisande tvåvägsfilter (”hydrofobiskt 3M Filtrete-filter av hög kvalitet med förtryckta HLR-
instruktioner”/”Plastduk och vattenavvisande filter - Tvåvägsfilter – Latexfri”).  
 
Norska projektet använder sig av tvåvägsfilter. Danska projektet använder mask med backventil.  
 
Backventil: Skydden med backventil fungerar bara om de används på rätt håll. Man vill inte använda den 
på rätt håll om den placerats fel första gången. De skydd med backventil som vi hittat har alltför otydlig 
grafik för användning. De bör användas av HLR-utbildad personal. 
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