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SKUFFE SYGEPLEJEARTIKLER, herunder karakteristika ANVENDELSE mv. 

1 Armklæder 

  Armklæde, trekantet, bomuld Anvendes som »mitella«, dvs. bære- eller 
støttebind for armen ved arm- eller nøglebens-

brud 

 Armklæde, firkantet, steriliseret (Bang & Tegner) Til dækning af store sår, fx brandsår 

2 Diegivning, Hjælpemidler ved 

  Brystbeskyttere af bly, engelsk model (Simonsen & 

Weel) 

 Brysthætter af rustfrit stål, model: R.H. Fødeafd. B 
(Nyrop & Maag) 

Til beskyttelse af ømme brystvorter mod tryk 

og gnidning fra tøjet 

 Brystvorteglas (suttebrik) med tubus til påsætning af 

sut 

Til beskyttelse af ømme brystvorter under 

amning 

 Mælkesuger, tragtformet glas med påsat gummiballon 
(Bang & Tegner) 

Til udtømning af mælk fra brystet 

 Ammeindlæg Flad cirkulær »pude« af cellstof/vat. 

Forhindrer gennemfugtning 

 Lenina ammeservietter (Mölnlycke) Imprægneret med 0,1% cetylpyridinklorid 
samt et hudblødgørende middel. 

Til rensning af brystvorteområdet før og efter 
amning 

3 Forbindspakker, sterile (se også skuffe 4) 

Forbindspakker indeholder gazekompres, der lægges på såret til opsugning af sekret, hydrofobt (vandsky-
ende) vat, der lægges over kompresset for at hindre infektion samt gazebind til at fastholde forbindingen 

  Forbinding I, model 1941 (Alfred Benzon) 

 Forbinding I, model 1948 (Thygesen Poulsen) 

 Forbinding II, model 1940 (Arbo-Bähr) 

 Forbinding II, model 1940 (Thygesen Poulsen) 

 

  Fingerforbinding, model 1940 (Thygesen Poulsen) Til forbinding af fingerlæsion 

  Militær-Forbindingspakke III (Arbo-Bähr)  

4 Forbindspakker, sterile (se skuffe 3) 

  Forbinding I (kompresforbinding) (Bang & Tegner) 

 Forbinding II (Apodan) 

 Forbinding III (Bang & Tegner) 

 Fingerforbinding (Bang & Tegner) 

I, II og III angiver forskellige størrelser, hvor I 

er den mindste 

 Cito Forbinding I (Bang & Tegner) 

 Cito Forbinding II (Bang & Tegner) 

Som model 1948, men med komprimerede 
forbindsstoffer samt sikkerhedsnål 

  Wound Dressing, Standard Dressing No. 14, B.P.C. 63 Kompresforbinding eller enkeltmandsforbin-
ding, bl.a. i skibes medicinkister  

5 Gaze (se også skuffe 6 og 7) 

Gaze er løst vævet bomuldsstof, som forhandles i forskellige tætheder (kvaliteter med 28 og 32 tråde pr. 
cm² er egnede til forbindingsformål). Gaze egner sig fortrinsvis til forbinding af sår og lignende, men ikke til 
støttende forbindinger. Gaze forhandles i metermål (90 cm bredt) og som ruller (bind) i bredderne 5, 8, 10, 

12 og 15 cm. Steril gaze er gaze, som er steriliseret ved autoklavering eller tørsterilisation. 

  Gaze, steril, bleget, affedtet, forskellige størrelser 
(Arbo-Bähr) 

 Gaze, diverse vareprøver 

 

 Gaze-lup Anvendes ved måling af gazes trådtæthed 

6 Gaze (se skuffe 5) 

  Gazebind, usterile og sterile, forskellige bredder, løs/ 
fast kant (Alfred Benzon; Arbo-Bähr; Bang & Tegner; 

Bruhn & Lehrmann; Georg Moldow; Simonsen & Weel) 

Flere af pakningerne er forsynet med påtrykt 

apoteksnavn 
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7 Gaze (se skuffe 5) 

  Gazekompresser, sterile, i forskellige kvadratiske 

størrelser (Bang & Tegner, Arbo-Bähr) 

Gazekompresser er 4-lags eller 8-lags og er 

indpakket enkeltvis 

 Gazetamponer, sterile (Nyrop & Maag) Gaze, der er sammenkrøllet. 

Til rensning af sår, opsugning af blod og sår-

væske mv. 

8 Gaze, præpareret 

  Brandbind (vismut-amylumbind) (Bang & Tegner) Gazebind præpareret med en vismutforbindel-
se. Virker desinficerende og antiseptisk. 

Til dækning af brandsår 

 Cellona gipsbind (Lohmann) Appreteret gaze præpareret med brændt gips. 

Efter fugtning med vand beregnet til bandage-
ring af knoglebrud 

 Zinklimbind (Alfred Benzon) Gaze præpareret med »zinklim«, der bliver 
flydende ved opvarmning til 40 0C. Ved le-
gemstemperatur stivner bindet til en blød ela-
tisk masse, som bevarer sine egenskaber i op 

til en måned 

 Varicex F zinklimbind (Lohmann) Som ovenstående zinklimbind. 

Anvendes ved komplicerede sår, fx skinne-
benssår, åreknuder og årebetændelse 

 Paragon, zinkoxid-»plaster« (Smith & Nephew) Gazebind præpareret med zinkoxid, som virker 

adstringerende og antiseptisk 

9 Gaze og andre blodstillende midler 

  Styptisk bomuld/gazebind (Alfred Benzon; Bang & 
Tegner) 

Vandsugende vat præpareret med ferriklorid. 

Til standsning af blødninger som fx næseblod 

 Stryphnon bind/tamponer (Chemosan) Præpareret med 10% metylaminoaceto-
brenzkatekinklorhydrat (= adrenonklorid), der 
virker hæmostatisk ved sivende blødninger, fx 

efter tandekstraktion 

 Hæmodan bind/vat (Bang & Tegner) Imprægneret med adrenonklorid 

 Jodoform-bind/-gaze (Alfred Benzon) Jodoform har antibakteriel og sekretionshæm-
mende virkning 

 Haemostatic stifter 

 Alun-krystal 

 Meteor Rasierstein (tysk fabrikat) 

Adstringerende, desinficerende og blodstillende 

midler til brug ved fx rifter efter barbering 

10 Handsker 

  Husholdningshandsker (gummihandsker) Til brug ved bl.a. rengøring, også i forbindelse 

med sygeplejemæssige funktioner 

 Vinylhandsker med pudder Til brug ved undersøgelser mv. 

 Undersøgelseshandsker, sterile (Johnson & Johnson) Til brug ved undersøgelser mv. 

 Bomuldshandsker Anvendes af patienter der behandles med salve 

eller lignende for håndeksem 

11 Hektospray (se også hylde 1, 2 og 3) 

Hektospray findes beskrevet i DAK-Præparater 1950 og består af et forstøvningsapparat af glas, hvorpå der 

monteres en gummiballon. Hektospray er beregnet til forstøvning af Hektalin (Nebulogenum hectalini), som 
anvendes mod astma. Apoteket tilbød rensning af hektospray. 

  Glas til hektospray, i papæske (Bang & Tegner) 

 Glas til hektospray, i plastæske (Bang & Tegner) 

 Komplet hektospray med gummiballon, til hjemme-

brug (med brugsvejledning) 

 Komplet hektospray, i blå æske (med brugsvejledning) 

 



3 

 

SKUFFE SYGEPLEJEARTIKLER, herunder karakteristika ANVENDELSE mv. 

12 Hæfteplastre/sårplastre (se også skuffe 18) 

Kombination af hæfteplaster og kompres (sårpude). Fås elastiske og uelastiske samt sterile og usterile. 
Forhandles i ruller af forskellig bredde samt i stykker af forskellig størrelse. 

  Leukoplast, i ruller (Beiersdorf) 

 Hafniaplast, i ruller (Nordisk Plaster Industri) 

 Hafniaplast, lommepakning med stykker i forskellige 

størrelser (Nordisk Plaster Industri) 

 Salvekvick, vandskyende, enkeltvis indpakkede (Ce-
derroth) 

Til dækning af mindre læsioner 

13 Hæfteplastre, præparerede samt andre præparerede midler 

  Træk- og byldeplastre (Beiersdorf; Nordisk Plaster 

Industri) 

Cirkulære plastre præpareret med fx fenol og 
kviksølv, der virker dels desinficerende dels 
lokalirriterende, hvorved opnås forøget blod-

gennemstrømning. 

Anvendes til behandling af bylder og lignende 

 Guttaplast (Beiersdorf) Indeholder 5% fenol og 45% kviksølv (se 

ovenfor) 

 Helvedesstensstifter i træhylster/plasthylster 

(B. Braun Melsungen) 

Stifter indeholdende sølvnitrat (lapis). 

Til ætsning af bl.a. vorter 

14 Hæfteplastre, præparerede samt ligtornemidler 

Diverse midler til opløsning eller fjernelse/bortskæring af fortykket hornlag og ligtorne eller til aflastning af 

tryk på sådanne, fortrinsvis på fødder 

  Salicylplaster (Bang & Tegner) 

 Guttapercha Salicylplaster-Mull (Arbo-Bähr) 

 Cornina (Beiersdorf) 

 Turistplaster (Ligtorneplaster) (Beiersdorf) 

Indeholder salicylsyre. 

Anvendes til fjernelse af ligtorne og lignende. 

Kendetegnende for turistplastre er, at den 
vævede yderside er opkradset (fløjlsagtig) 

 

  Clavit ligtornemiddel Plastre 

  Carnation Corn Caps (Cuxson) 

 Elastocorn (Nyrop & Maag) 

Plastre med filtringe. 

Indeholder 40% salicylsyre. 

Virker trykaflastende og opløsende ved bl.a. 
ligtorne 

  Portia filtringe, ægte lammeuld Til trykaflastning 

  Fix ligtornedræber Salve til fjernelse af ligtorne, vorter og andre 

hårde huddannelser 

  Corn-Knife Kniv til bortskæring af ligtorne 

15 Infusionssæt 

Udstyr til brug ved administration af infusionsvæsker. Infusionssæt er beskrevet i Pharmacopoea Nordica, 
Editio Danica, bd. 3 (1963) 

  Engangssæt med filter til al intravenøs infusion (Bang 
& Tegner) 

 Engangssæt til subkutan infusion (Bang & Tegner) 

 

16 Injektionssprøjter (se også skuffe 17 samt montreudstilling) 

En injektionssprøjte er en stempelsprøjte, hvorpå der monteres en kanyle til parenteral administration af 

lægemidler. Sprøjtens ansats (konus) kan være af typen Record eller Luer. Administrationen af injektions-
præparatet kan ske subkutant, intramuskulært eller intravenøst. 

  Recordsprøjter, i forskellige størrelser (1-20 ml) 

(Arbo-Bähr; Bang & Tegner; Nyrop & Maag) 

Adskillige af Recordsprøjterne er med tilhøren-
de metalæsker/-hylstre 

17 Injektionssprøjter (se skuffe 16 samt montreudstilling) 

  Recordsprøjter (engelske og tyske fabrikater) 

 B-D Cornwall/Multifit sprøjter (Luer-lok), 5 ml og 10 
ml (Becton, Dickinson & Co.) 
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  Novosprøjte, med beskyttelseshætte samt paphylster 
(fra Horsens Helms’ Apotek, nuværende Horsens Søn-

dergades Apotek; pris: 9,50 kr.) 

Novosprøjten blev konstrueret i starten af 
1920’erne til administration af insulin fra en 
specialampul. Den var i handelen indtil 1944. 
Sprøjten er forsynet med prægningerne »No-

vo« og »Insulin« 

18 Hæfteplastre, elastiske (se skuffe 12) 

Hæfteplastre består af vævet materiale med klæbemasse. 

  Tensoplast, forskellige bredder og længder (Smith & 

Nephew) 

 Tensoplast (førstehjælpsforbinding) (Smith & Nephew) 

Længdeelastisk bind af bomuld forsynet med 

porøs klæbemasse. 

Til kompressionsforbinding ved varikøse lidel-
ser, som støtteforbinding eller sportsbandage 

samt ved efterbehandling af frakturer 

19 Kanyler (til flergangsbrug) (se også montreudstilling) 

En kanyle er et rør af rustfrit stål, hvis ene ende har en skråt afskåret og sleben spids (normal, kort og 
ekstra kort svarende til henholdsvis intramuskulær, intravenøs og subkutan injektion). Den anden ende har 
en ansats, der passer til spidsen (konus) på en injektionssprøjte. Kanyler kan være forsynet med en stilet 
(tynd metaltråd), der viser, at der er passage gennem kanylen, og som kan forhindre tilstopning af kanylen. 

  Kanyler, diverse modeller (Bang & Tegner; Simonsen 
& Weel; m.fl.) 

 

20 Katetre (se også trækassen med katetre, som er placeret på skuffedariet) 

Katetre er rørformede instrumenter til indførelse i legemets hulrum, især i urinblæren gennem urinrøret. 

  Nelaton kateter Blødt gummikateter, ca. 40 cm langt. 

Kan også benyttes som næsekateter 

 Tiemann kateter Gummikateter, ca. 40 cm langt, med en let 

krumning mod spidsen 

 Foley ballonkateter Lige kateter af blødt gummi med afrundet 
spids, forsynet med 2 sidehuller samt tæt 
under disse en ballon, som omslutter katetret. 
Ballonen er tilsluttet en separat kanal, der er 
indbygget i katetrets væg. Efter indførelse af 
katetret fyldes ballonen med fx fysiologisk 

saltvand, hvorved katetret hindres i at glide ud 

 Kateter af nysølv Kvindekateter, ca. 15 cm langt 

21 Kirurgiske knive og lignende 

Kirurgiske knive er fremstillet af rustfrit stål eller forniklet metal til engangs- eller flergangsbrug i sygeple-
jen og kirurgien. 

  Skalpeller, til engangs- og flergangsbrug 

(Gilette; N. C. Nielsen) 

Også modeller med udskiftelige blade 

 Credo hudhøvl med tilhørende blade Til fjernelse af hård hud, især på fødderne 

 Erbe, blade til hudhøvl (Solingen)  

 Pimpsten (Gamburg) »Slibesten« til fjernelse af hård hud 

21 Lyddæmpere 

Ørepropper og ørekugler til anbringelse i øregangen for at dæmpe lyd 

  Antifon lyddæmpere (Bang & Tegner)  

 Nox ørekugler (Persano) Fremstillet af voks; kan formes med fingrene, 
så de passer til øregangen 

 Bilsom vat, »gør det selv«-ørekugler Mineraluld af speciel fin kvalitet, formbar 

 Diverse ørekugler og ørepropper  

22 Lægetermometre (se også skuffe 23) 

Kviksølvtermometre indrettet med maksimumvisning 

  Børnetermometre, diverse modeller (Bang & Tegner 
mfl.) 

Kontroltermometre (25-42 0C) til temperatur-
måling hos for tidligt fødte børn 
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 Badetermometre til børn Til måling af badevands temperatur 

 Diemar’s Frauenthermometer Kvindetermometer til måling af temperaturud-
sving for bestemmelse af ægløsningstidspunkt. 
Gradinddelingen går fra 36 til 38 0C. Findes til 
rektalt brug med olivenformet spids og til vagi-

nalt brug med tyk spids  

23 Lægetermometre, fortsat (se skuffe 22) 

Kviksølvtermometre og digitaltermometre. Kviksølvtermometre leveredes i papæsker eller metalhylstre, 

senere i plasthylstre evt. med indbygget lup. 

  Rektaltermometre (med olivenspids eller kort tyk 
spids) 

Til temperaturmåling i endetarmen 

 Mundtermometre (med tyk eller tynd spids)  

 Digitaltermometer (Braun)  

24 Medicindoseringsæsker 

Plastæsker til dispensering af tabletter, oftest beregnet til en uges forbrug 

  Dosett (Item Development) Forsynet med blindeskrift (punktskrift) til hjælp 
for svagtseende 

 Medidos (Kibodan) Sæt bestående af 7 plastæsker – én til hver 
ugedag – med fleksibel ruminddeling (morgen, 

middag, aften og nat) 

25 Medicinmål og lignende (se også hylde 4) 

Hjælpemidler til dosering af flydende perorale lægemidler 

  Medicinmåleglas, diverse modeller af glas og plast 
(Arbo-Bähr; Bang & Tegner) 

Forsynet med inddelinger for 5 ml (en teske-
fuld), 10 ml (en barneskefuld) og 15 ml (en 

spiseskefuld) 

 Medicinrør Glasrør, ca. 25 cm langt, lige eller bøjet. Til 
administration af flydende lægemidler til sen-

geliggende patienter 

 Dråbestave, model Ph. Dan. 1933 og model Ph. Dan. 
1948 

Dråbetællere til dråbevis dosering af lægemid-
ler 

26 Menstruationsartikler 

  Hygiejnebind Betegnes også damebind, menstruationsbind 
eller sanitetsbind. Fremstillet af cellstofpulp 
med cellstof- eller vatomslag omsluttet af et 
gazenet (rørgaze). Kan også være forsynet 
med et tyndt indlæg af plastfolie til hindring af 

gennemblødning 

 Hygiejnetamponer (Amira; O.B.; Tampax) Vandsugende vat sammenpresset til en cylin-
drisk tampon, der kan være forsynet med et 
rør, der letter indføring i skeden, samt en snor, 

der benyttes ved udtagningen 

 Tassaway (Dumex) Små engangsplastbægre til opsamling af men-
struationsblod. Anbringes i skeden og kan 

sidde her i op til et døgn 

 Trusseindlæg Lille, fladt udformet model af hygiejnebind 

27 Omslagsforbindinger 

Forbindinger af forskelligt materiale, der muliggør behandling med fugtig varme eller kulde 

  Gummilærred Lærred imprægneret med en kautsjukopløs-
ning. 

Anvendes ved omslag eller som sengeunderlag 

 Mosetig batist Fint lærredsvævet bomuld imprægneret med et 
tyndt lag gummi. 

Anvendes til varme omslag 
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 Guttaperkapapir Udvalset guttaperka, som er størknet mælke-
saft udvundet fra træer, der bl.a. vokser i 
Indonesien. Vandtæt materiale til at holde et 

koldt omslag fugtigt 

 Engelsk charpi Løst vævet bomuldsflonel, der er trævlet på 

den ene side. 

Bruges til omslag og ved påsmøring af salve 

28 Patteinstrumenter, veterinære 

Til anbringelse i køers pattekanal (når denne på grund af en sygelig tilstand er tillukket) med det formål at 
muliggøre malkning 

  Laminariastifter (Stipes laminaria, Ph. Dan. 1948) Den tørrede stilkdel af løvet fra tangplanten 
Laminaria hyperborea. Udblødes i vand inden 

opsætning i pattekanalen 

 Pattekanyle, gul plast (model: Lærer Nielsen)  

 Bougier, metal Stav- og tenformede instrumenter til udvidelse 

af pattekanalen 

 Pattekatetre, malkekatetre, forniklet messing Indsættes i dyrets pattekanal, hvorefter malk-
ning kan foretages. Anvendes ved pattelæsio-

ner 

 Columbus pattestifter, metaltråd med uld (piberenser) 
nedlagt i vaselin 

Forhindrer sammenvoksning af pattekanalen 

28 Instrumenter, andre, til veterinært brug 

  Trokart, stilet med trekantet skær i spidsen, placeret i 
et tætsluttende rør, metal 

Trommespyd til punktering af maven ved 
trommesyge hos dyr 

29 Pincetter 

Instrument til fjernelse af fremmedlegemer og hår, til fastholdelse af vævsdele ved kirurgiske indgreb samt 
andre lignende formål 

  Agrafpincet/agraftang, rustfrit stål, med specialudfor-

met greb  

Til påsætning af agraffer (sårklemmer) 

  Ørepincet, rustfrit stål, med krydsede brancher  

  Ørepincet, rustfrit stål, med stærk krumning Til fjernelse af fremmedlegemer fra øret 

 Tandlægepincet, forniklet metal, med krumme spidser Til fastholdelse af vat og tamponer 

 Pincetter, diverse modeller (skrå, lige, spids) Til fjernelse af splinter, hår og tæger 

 Autopincet Til fjernelse af hår 

30 Sakse og tænger 

  Incisionssaks, rustfrit stål Sygeplejesaks med dup 

 Coopers saks, rustfrit stål Til kirurgiske indgreb 

 Esmarchs saks, rustfrit stål Til opklipning af bl.a. bandager 

 Engangssaks Til opklipning af gipsbandager 

 Neglesaks  

 Peans tang (eller Peans pincet) Arterieklemme med låseanordning til sammen-
klemning af overskårne blodkar ved bl.a. ope-

rationer 

31 Skylning, Hjælpemidler til (se også skuffe 32 og 33 samt hylde 5 og 6) 

De omtalte hjælpemidler benyttes til skylning af eller indhældning i endetarm, blære, skede og øre eller til 
sårskylning. 

  Glycerolsprøjte, metal, (Nyrop & Maag) 

 Glycerolsprøjter, ebonit og plast, med let bøjet spids 
(Bang & Tegner; Georg Moldow) 

Stempelsprøjter til glycerollavement (glycerol-
klyster) 
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32 Skylning, Hjælpemidler til (se skuffe 31 og 33 samt hylde 5 og 6) 

  Gonorrésprøjter, ebonit og plast, med kegleformet 

spids (Siegmunds model) og med olivenformet spids 

(Berghs model) 

Til udskylning af urinrøret 

33 Skylning, Hjælpemidler til (se skuffe 31 og 32 samt hylde 5 og 6) 

  Vaginalrør/moderrør, glas og plast Benævnes også Hildebrandts rør. 

Til vaginal udskylning i forbindelse med brug af 
irrigator (se hylde 5) 

 Øresprøjte, glas, med trådstempel og korkprop, inkl. 

æske (Emarco, engelsk fabrikat)  

Til skylning af øre 

 Øresprøjter, ballonsprøjte af gummi eller vinyl, for-
skellige størrelser 

Til fjernelse af ørevoks ved skylning med vand    

34 Stomiopererede, Hjælpemidler til 

Poser og tilbehør til brug ved opsamling af udtømmelser fra fordøjelseskanal og urinveje som følge af ope-
rativt indgreb (stomioperation) 

  Kolostomiposer, tynd, farveløs plast, forskellige stør-
relser (Coloplast) 

Til opsamling af tarmindhold 

 Karayagummiringe (Nyrop & Maag) Til beskyttelse af stomi 

 Bælte Til fastholdelse af stomipose 

35 Støtte og kompression – uelastiske støttebind 

Bind af forskellige materialer og i forskellige bredder og længder 

  Lærredsbind (Alfred Benzon; Simonsen & Weel) Fremstillet af ren hørlærred. 

Til solide og kraftige forbindinger, fx »berider-
bind«, der anlægges ved forstuvning af fodled. 
Ved en korrekt beriderforbinding dækkes lær-

redsbindet af et flonelsbind 

 Flonelsbind, uld (Bang & Tegner) Flonel har en opkradset overflade (luv), der 
gør materialet blødt. 

Til støtteforbindinger eller til fastholdelse af 

nødbandager ved knoglebrud 

 Bomuldsbind, sterilt (Alfred Benzon) Kaldes også cambricbind – et lærredsvævet 
bind, der ligner tæt gazebind. 

Anvendes når der ønskes en solidere forbinding 
end ved brug af gazebind  

 Appreturbind (stivelsegaze) (Alfred Benzon; Bang & 
Tegner) 

Gaze behandlet med stivelseklister (apprete-
ring); fugtes før pålægning, hvorved der opnås 

en fast og stram forbinding. 

Anvendes ved brud på arme og ben 

 Uelastiske støttebind, forskellige vareprøver  

36 Støtte og kompression – elastiske støttebind mv. 

  Idealbind (Bang & Tegner) Elastisk bomuldsbind med fast kant. Elasticite-
ten opnås ved anvendelse af stærkt snoede 
bomuldsgarner og en særlig vævning med 3 
trådretninger. 

Til bandagering ved forvridninger 

 Dauerbinde K (kraftig), hudfarvet, med klemmer 
(Lohmann) 

 Dauerbinde F (fin), hudfarvet, med klemmer 

Vævet af bomuld med omspundne tråde af 
polyuretan. 

Kompressionsforbinding ved varikøse lidelser 

(fx åreknuder) 

 Dr. Bisgaards bind (Elasan) Til behandling af skinnebenssår og andre følge-
tilstande af dårligt blodomløb i underekstremi-

teterne 

 Lonka klemmer Til fastholdelse af elastiske forbindinger 
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36 Støtte og kompression - andet 

  Håndledsbandager af læder, str. 17 og 22 Fås i længder fra 14 til 22 cm med og uden 
skumgummibagside. Fastspændes om håndled 

ved bl.a. seneskedebetændelse 

37 Støtte og kompression 

  Jobst-Stride støttestrømper, hvid, natur, marineblå 
(distribution: Bang & Tegner) 

Vævet af 75% nylon  og 25% latex (natur-
gummi) 

 Knæstøtte (Elasan Sport)  

 Ankelstøtte (Elasan Sport)  

38 Suspensorier – oppebærerbind 

Bandager der benyttes af mænd og som består af en pose til støtte for pungen. Fremstilles af bomuld i 
størrelserne 1-9. 

  Suspensorium, nr. 2, med lårrem, bomuld, tysk fabri-

kat (forhandlet gennem Bang & Tegner) 

 Suspensorium, nr. 7, med lårrem, bomuld 

Anvendes fx ved årebrok i pungen 

 Suspensorium, nr. 20, bomuld og silke (Bauer & 

Black) 

Sportsudgave 

38 Svangerskabsforebyggende midler til mænd (til kvinder: se skuffe 41) 

  Plan kondomer, gummi (RFSU; forhandlet gennem 
Bang & Tegner) 

Importeret og fremstillet under tilsyn af Dan-
marks Apotekerforenings Kontrollaboratorium 

 Fourex kondomer (uden gummi), amerikansk fabrikat  

39 Sutter (narresutter) 

  Almindelig narresut, gummi 

 Sikkerhedssut (Velux) 

 

39 Navlebind og navlebrikker 

Anvendes til nyfødte og ved navlebrok 

  Benders Ideal navlebind, bomuld 

 Navlebind, bomuld (Georg Moldow) 

Til forbinding af navlen indtil den er helet op 

 Navlebind med træknap (Nordisk Plaster Industri) Anvendes ved navlebrok 

 Navlebrikker, træ Anvendes sammen med navlebind ved navle-
brok 

40 Sutteflasker med tilbehør 

Patteflasker (Soxleths flasker) af glas eller plast og med inddeling til 200 eller 250 ml 

  Jena sutteflaske med stuts, glas, 250 ml 

 Pyrex sutteflaske uden stuts, glas, 250 ml 

 Gemo sutteflaske med gevind, glas, 250 ml (Georg 
Moldow) 

 

 Sutteflaske i »naturlig facon«, til indsætning af en-
gangspose af plast 

Fra ca. 1965 

 Engangssutteflaske, plast, 200 ml  

 Kappesut med slids, gummi Til flaske med stuts 

 Sut med ventil, gummi Til flaske med gevind 

41 Svangerskabsforebyggende midler til kvinder (til mænd: se skuffe 38) 

Vaginalpessar (okklusivpessar) består af en skålformet gummimembran, der i randen er forsynet med en 
indlagt spiralfjeder. Størrelser fra 50 til 105 mm (diameter) 

 

 
 
 

 Latexa pessar, str. 62 (fra København Vesterbro Apo-

tek) 

Gammel model 

 Ortho pessar, str. 80 I hvid opbevaringsæske 
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 Ortho pessarindfører, hvid plast, til pessar str. 60  

 Femidom, polyurethan, cremebehandlet Det kvindelige kondom 

 Spiral, Multiload Cu 250 (Organon) Kobberspiral til oplægning i livmoderen 

42 Urinopsamling, Hjælpemidler til (se også hylde 7 og 8) 

Beholdere til opsamling af urinprøver 

  Urinprøveflaske, glas, (Bruhn & Lehrmann) 

 Urinprøveflaske, glas (Georg Moldow) 

Til transport af urinprøve til læge eller labora-
torium 

 Urinprøveflaske, plast (Apodan) Til engangsbrug 

 Urinprøverør, plast, 15 og 25 ml Til engangsbrug 

 Urinprøvesæt, sterilt, med aftørringsvæske (Nunc). 
Med brugsanvisning 

Til opsamling af »midtstråleurin« 

 Baby-urinpose (Coloplast) Til opsamling af urinprøve fra spædbørn 

 Glaspipette i metalhylster Til påfyldning af urin 

43 Urinopsamling, Hjælpemidler til 

Diverse hjælpemidler til urinopsamling hos patienter uden kontrol over blærens tømning 

  Urinpose, med 10 cm slange og ventil, 1500 ml Til mænd og kvinder. Fikseres på benet over 
knæet ved hjælp af hæfteplaster eller fasthol-
des med et urinposebælte, der spændes om 

livet 

 Urinpose, med snor, ca. 2000 ml Til mænd 

 Urinpose, med snor og ventil, ca. 2000 ml Til mænd. Ventilen, i form af en lille plastpose 
fastsvejset inden i urinposen, hindrer, at uri-

nen skvulper op omkring penis 

 Uridom, med skumgummi Til mænd, anvendes uden kateter 

 Uridom med urinpose, 1500 ml, (Urias) Til mænd, anvendes uden kateter 

44 Vat – hydrofob (vandskyende) 

Vandskyende vat består af de svagt brunlige fibre fra bomuldsplantens frø, og som indeholder en del fedt-

stof og derfor er vandafvisende. Anvendes til dækning af forbindinger. 

  Hydrofob bomuld, sterilt (Arbo-Bähr)  

 Badevat, vandskyende bomuld i strimler (Bang & 
Tegner) 

Forhindrer vandindtrængen i øregangen og kan 
forebygge ørelidelser 

44 Vat – hydroskopisk/hydrofil (vandsugende) 

Vandsugende vat består af de blegede og affedtede fibre fra bomuldsplantens frø. Anvendes til fx rensning 
af sår, påføring af desinfektionsmidler mv. 

  Hygroskopisk bomuld, sterilt (Bang & Tegner) 

 Hygroskopisk bomuld (pakning fra København Øster-
bro Apotek) 

 Hygroskopisk sygevat, sterilt (Georg Moldow) 

 Hydrofil bomuld, sterilt (Arbo-Bähr) 

 Hydrofil bomuld, sterilt, bajonetpakning (Arbo-Bähr) 

 Sygevat (pakning fra København Vesterbro Apotek) 

 

45 Vat 

  Sterile Vatplader, 12 stk. (Bang & Tegner)  

  Cotton Wool, absorbent, steril, forskellige bredder og 
størrelser 

Bl.a. i skibes medicinkister 

  Apotekets sterile vandsugende vat (Bang & Tegner)  

  Vattampons, sterile (Bang & Tegner)  

 Øretampons, sterile (Bang & Tegner)  
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 Vattamponer, pose med vareprøver  

46 Diverse – til sammensyning (suturering) 

  Wundnadeln, krumme suturnåle, forskellige størrelser 

 Suturnåle (pakning fra Esbjerg Løve Apotek) 

Suturnåle betegnes med numre fra 1 til 18 

 Dr. Wömels Seide, nr. 2 (tysk fabrikat) 

 Wundheftseide, nr. 2 (Simonsen & Weel) 

 Sutursilke, nr. 1 (Bang & Tegner) 

 Karbol-Silke, nr. 2 (Alfred Benzon) 

Sutursilke er tråd spundet af silke. Steril eller 
usteril. I tørpakninger eller i flaskepakninger 

med absolut alkohol tilsat fenol. 

Anvendes til sammensyning (suturering) af 

især hud, hvor den ikke-resorberbare silke kan 
fjernes  

  Fishgut (Alfred Benzon; Bang & Tegner) Fremstillet af udførselskanalen fra silkeormens 
spindekirtel; er ikke-resorberbart 

  Catgut, steril (Dr. Ruhland Nachf., tysk fabrikat) 

 Katgut, nr. 3 (Alfred Benzon) 

 Katgut, steril, »flexible«, nr. 2 (Nyrop & Maag) 

 Catgut, steril, i flaskepakning (Hartmann) 

Catgut fremstilles af fåre- eller gedetarme. 

Anvendes som suturmateriale eller til ligatur, 
dvs. underbinding af blødende blodkar. Det 
resorberbare materiale er særlig egnet til sutu-
rering af indre organer 

  Suturklemmer (pakning fra København Amagerbro 

Apotek) 

 Suture Clips (Michel) 

Sårklemmer til sammenholdning af sårrande 

ved suturering. Fås i forskellige størrelser 

47 Diverse – til tænder 

  Tandhalsbånd, sort fløjl (tysk fabrikat) Fra 1930’erne. 

Skulle kunne hjælpe ved problemer i forbindel-
se med tænders frembrud 

 Bidering, plast Til børn som hjælpemiddel ved tandfrembrud 

 Violrod (Rhizoma iridis) Regelmæssigt tildannet stykke, som børn kan 
bide i ved »ondt for tænder« på tilsvarende 

måde som ovenstående bidering 

 Tandkit (tandguttaperka), i papirkapsel 

 Tandkit, i plasthylster 

Tandkit blødgøres ved opvarmning i vandbad, 
hvorefter det kan formes og anbringes i en 

udboret eller skadet tand 

 Tandspejl (Butler) Til brug ved tandundersøgelse 

48 Diverse  

  Træspatler Som tungespatel ved halsundersøgelser eller 
som salvespatel 

  Vatpinde, korte, med vat i begge ender, sterile (Georg 
Moldow) 

Fx til fjernelse af fremmedlegemer i øjet 

  Vatpinde, lange, af træ, med vat i den ene ende (Otto 
Broe) 

Anvendes ved pensling i næse eller svælg samt  
til påsmøring af desinfektionsmidler 

  Eksplorationshætter, tynd gummi Til undersøgelsesformål og ved opsætning af 
suppositorier (stikpiller) 

  Arterien-Abbinder, bomuld (Hartmann; tysk fabrikat) »Staseslange« til standsning af pulsåreblød-

ning 

  Fæcesrør, plast Til opsamling af afføringsprøve 

  Sædopsamlingssæt (Cryos) Til opsamling af sædprøve 

  Tabletdeler, plast (Bang & Tegner) Fra 1990’erne. 

Til deling af tabletter med delekærv 

  Tubegaze, str. 01, vareprøve Tubegaze anvendes som ydre forbinding på 

fingre og tæer (hos voksne) 
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  Applikator til tubegaze (rørgaze), metal, str. 01 
(Scholl) 

Applikatoren fås også i plast og i forskellige 
størrelser svarende til tubegazens vidde. Appli-
katoren skubbes ind i tubegazen og føres ind 

over finger eller tå 

49 Diverse 

  Komedonspyd, forniklet metal, med »øje« Komedonudtrykker til fjernelse af »hudorme« 
(comedo). Det angrebne område blødgøres 
med vanddamp, hvorefter instrumentets hul 
trykkes mod hudormen, som fjernes med 

spyddet 

  Pulstæller, ¼ og ½ minut (miniudgave af timeglas/ 
sandur, indesluttet i plast- eller metalhylster) 

Til pulstælling 

  Sovebriller (Th. Fallesen-Schmidt) Fra 1930’erne (efter Monsigniore Olrik). 

Til udelukkelse af dagslyset under søvn 

  Beskyttelsesæske for mænd (3 modeller) – tillige 
under navnene »Prophylacticum venereum Ph. Dan. 

1948« og »Samarit« 

Æsken indeholder kalomelsalve, profylaktisk 
lapisopløsning og vatpinde. Brugsanvisning er 

anført indvendigt på æskens låg. 

Til forebyggende behandling af kønssygdomme 
hos mænd 

50 Diverse – til næse og svælg 

  Næsedouche, glas, model: Dr. Frankel (Bang & Teg-
ner) 

Fra 1927. 

Til næseskylning med fx saltvand 

  Næsepipette, glas, afrundet spids, »Hauchs« pipette 
(Bang & Tegner) 

 Næsepipette, glas, bøjet spids (Georg Moldow) 

 Næsepipette, polystyren 

 Næsesprøjte, glas, rund spids, med trådstempel og 
korkprop 

 

  Snue-inhalator, glasrør med prop og låg i enderne, 

indeholdende mentolkrystaller i papir 

Giver luft i næsen ved forkølelse 

  Snuevat (Alfred Benzon; Bang & Tegner; »Jacobs«) Vat med mentolkrystaller. 

Anbringes i begge næsebor ved forkølelse; 

kraftig indånding giver luft i næsen 

  Halspensel, metaltråd Til pensling ved svælgkatar 

51 Diverse, imprægneret vat, jute mv. 

  Kapsikumvat (ildvat) 

 Capsidan vat (fra 1930’erne) 

 Thermogene vat (Bang & Tegner) 

Imprægneret med ekstrakt af spansk peber 

(Fructus capsici). 

Virker hudirriterende og anvendes ved gigt-
smerter 

 Tjære Jute (Bang & Tegner) 

(Patenteret i 1878 af cand.pharm. Frants Bang) 

Jute er brunlige taver fra planter af lindefamili-
en. Tjærejute er uspunden jute imprægneret 

med tjære. 

Anvendes til varmende omslag. 

Indgår også i fødselshjælpspakker som absor-

berende og deodoriserende middel 

52 Diverse, imprægneret vat, jute mv. 

  Allcock’s plaster Imprægneret med spansk peber, kamfer og 
violrod. 

Anvendes som varmende middel ved lettere 
gigtsmerter 

  Amerikansk plaster, porøst (pakning fra København 

Raadhusapoteket) 
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52 Diverse 

  Isposer, gummilærred med skruelåg, 2 størrelser Fyldes med is. 

Anvendes til afkøling af mindre områder, fx for 
at lindre smerter eller for at standse hævelser 

eller blødninger under huden 

  Mundbind, syntetisk materiale, til engangsbrug Anvendes som beskyttelsesbind for at hindre 
eller mindske risikoen for smitteoverføring eller 

for at beskytte bæreren mod støv 
53 Øjne, Hjælpemidler til 

(se også øjenbadeglas andetsteds i udstillingen samt montreudstilling med øjenmedicin) 

  Øjenundine, glas (Bang & Tegner) – se montreudstil-

ling med øjenmedicin 

Fra 1927. 

Til øjenskylning med øjenbadevand eller salt-
vand for fjernelse af urenheder eller fremmed-
legemer 

  Øjenbadeglas (Bang & Tegner) 2 stk. fra 1950’erne 

  Øjenpipette, glas (i paphylster) (Bang & Tegner; 
Georg Moldow mfl.). Også i hylstre fra forskellige apo-

teker) 

5 cm langt og 8 mm tykt glasrør, der i den ene 
ende er trukket ud i en kugleformet spids og i 

den anden er forsynet med en gummihætte. 

Anvendes ved applikation af øjendråber 

  Øjenstænger, glas, tenformede, med butte ender, ca. 
10 cm lange 

 Øjenstænger, glas, lige, med butte ender, ca. 10 cm 

lange 

Anvendes ved påføring af øjensalve 

  Øjenansatse, ebonit og glas Anvendes med en gummiballon til skylning af 
øjet  

54 Øjne, Forbindinger mv. til 

   Øjenforbindinger, sterile, indpakket enkeltvis (Bang & 

Tegner) 

Ovalt tilklippede gazebelagte vatstykker. 

Fastgøres med hæfteplaster eller kirurgisk tape 

 Eycopad øjenkompresser, sterile (Hartmann)  

  3M Opticlude, okklusionsplaster eller skeleplaster Til børn til dækning af det raske øje for at 

opøve det skelende øje 

  Øjenklap, sort Papstykke beklædt indvendig med stof og 
påsyet elastikbændel. 

Til beskyttelse af øjenforbinding mod kulde, lys 

eller støv eller til dækning af tom øjenhule 

 


