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Vid brand eller annan fara är det viktigt att 
utrymning av lokalen påbörjas omedelbart 
och att den sker snabbt, säkert och 
effektivt. För att det skall fungera optimalt 
utses en utrymningsledare. 
Den utrustning utrymningsledaren normalt 
behöver finns samlat i en praktisk och 
funktionell väska. Väskan innehåller en 
mängd praktiska hjälpmedel, bland annat 
en fluorescerande gul väst som tydligt 
visar medarbetare och räddningstjänst 
vem som är utrymningsansvarig.  
I väskan finns också första förband, 
pannlampa och annan användbar 
utrustning. 

Väskans innehåll 
Väst för utrymningsledare 
Västen är tillverkad i fluorescerande gul färg och är 
försedd med dragkedja, reflexer och ryggtryck med 
texten UTRYMNINGSLEDARE. En storlek passar alla. 
Västen är CE-märkt enligt EU:s direktiv EC/686/89 - 
Personlig skyddsutrustning. Plagget är testat och 
certifierat enligt standard EN 471:1994 – Skydds-
kläder med god synbarhet (varselklädsel). 
Första hjälpen-filt 
Räddningsfilt av aluminiserad plastfolie 1,5 x 2,1 m. 
Filten är vatten- och vindtät och hjälper den 
skadade att behålla kroppsvärmen. 
Burn Gel, 118 ml 
Brännskadegel kyler snabbt och effektivt en skada. 
Den reducerar smärta och förhindrar att skadan 
sprider sig i vävnader runt såret.  
Gelen har en kylande effekt och används som akut 
behandling av brännskador, skållningar och 
solbränna. 
Första hjälpen-väska 
Första förband innehållande: 
 1 st BurnAid brännskadegel 3,5 g 
 1 st Elastisk stödbinda 6 cm x 5 m 
 1 st Fixoförband Small 6 cm x 1 m 
 5 st Suturtejp 
 20 st Textilplåster 19x72 mm 
 1 st Pincett av metall, spetsig 
 5 st Desinficerande våtservett 13x20 cm 
 1 st Natriumklorid pipett 30 ml 
Tikka Pro pannlampa 
Pannlampan hjälper utrymningsledaren vid ett 
eventuellt strömavbrott att effektivt hjälpa kollegor. 

 
 
Skrivskiva, block och penna 
Som utrymningsledare kan man behöva föra 
anteckningar över information om t ex antal 
skadade, om någon är kvar i byggnaden och övrig 
användbar fakta till räddningstjänsten. 
Åtgärdsplan för utrymningsledare 
En inplastad instruktion som i punktform anger 
utrymningsledarens åtgärder i samband med 
utrymning. Planen skall monteras eller förvaras i 
anslutning till väskan. 
Utrustningen levereras i en funktionell och snygg 
väska som utrymningsledaren hänger upp i närheten 
av sin ordinarie arbetsplats. 

Tekniska data 
Innehåll i väska Väst för utrymningsledare 

Första hjälpen-filt 
Brännskadegel 
Första hjälpen-väska 
Skrivskiva 
Block 
Penna 
Pannlampa 

Medföljande tillbehör Åtgärdsplan för utrymningsledare 
Mått mm (LxBxH) 300x400x110 
Vikt Ca 1,5 kg 
Artikel nr 16-8030-00 
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