First Aid Outdoor Dogs
Första hjälpen åt hundar som är iväg på tur och har en bit till veterinär. Vad som helst kan hända
och det här First Aid Kitet täcker upp de vanligaste akuta problem som uppstår på våra hundar i
naturen.
Djurdoktorns FirstAid är utvecklat av vår djurpersonal och finns alltid med på våra friluftsäventyr.

BESKRIVNING
- Förpackningen innehåller sedvanliga
förbandsartiklar där man bandagerar
sårskador,stukningar,kloproblem mm.
- Här finns även olika rengöringslösningar
för hudsår, akuta öron och ögonproblem.
- Kommer något olämpligt in i ögonen, finns
en pipett med vätska som kan skölja ögat
rent med endast några få droppar.
- Förutom detta kan även medicinska problem uppstå ex uttorkning och elektrolytbrist, diarré, kräkningar samt förstoppning
när man minst anar. Här finns hjälp.
- Vi tänker även på förgiftningar där den
första omedelbara hjälpen kan vara aktivt
kol och extra vätska med bra sammansättning, se instruktioner på förpackningen.
- En termometer för kontroll av kroppstemperatur är viktig för att upptäcka undertemperatur, feber eller överhettning av
andra skäl.
- Några fler praktiska hjälpmedel finns. Med
dessa är det enkelt att få bort stickor, smuts
i sår, komma åt i utrymmen dit fingrar inte
når osv.
- I förpackningen finns instruktioner hur
man gör samt en förteckning på fler
hjälpmedel som är bra att ha och som
kräver anpassning till just din hund.
#Förpackningen är en vattentät påse med
zip-förslutning och är mycket slittålig.
- Allt i förpackningen kan i ett nödläge
användas av andra djur och människor.
Vikt: 310 gram
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DJURDOKTORN I SAMARBETE MED FRILUFTSMAT

Plastpincett
Plastpeang
Sax
Termometer
Tempskydd
10 ml doseringsspruta
Kirurgisk tejp
Kompresser
Elastisk gasbinda
Självklistrande binda
Mag och tarmtrim
Örondroppar
Ögondroppar
Aktivt kol
K1-vitamin
Vätskeersättning
Antiseptisk aloevera lösning
Aloevera gel
Tops
Engångshandskar
Tvättkudde med tvål

