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HYLDE SYGEPLEJEARTIKLER, herunder karakteristika ANVENDELSE mv. 

1 Inhalationsapparater (se også hylde 2 og 3 samt skuffe 11) 

  Dampinhalationsapparat med sort træhåndtag, glas-

delen mangler (ældre model) 

 Dampinhalationsapparat, komplet (nyere model) 

Fra 1900-tallet. 

Til inhalationsbehandling ved diverse luft-
vejsgener 

  Pulvérisateur contre les rhumes (Armand Vaast, Paris) Pulverinhalator 

  »The Atomist« Throat and Nasal Spray, nr. 1084 (en-
gelsk fabrikat) 

Hals- og næsespray til forstøvning af tynde 
olier eller vandige opløsninger 

2 Inhalationsapparater (se også hylde 1 og 3 samt skuffe 11) 

  De Vilbiss Atomizer, nr. 16, glasbeholder med sort 

gummibold samt garniture af metal, i rød æske (ameri-
kansk fabrikat) 

 De Vilbiss spray, glasbeholder med grå gummibold samt 
garniture af metal (nyere model) 

 De Vilbiss spray, nr. 15, uden bold, i rød æske 

Anvendes til forstøvning af nebulolea (olie-

holdige lægemidler) ved svælgkatar 

  De Vilbiss Powder Blower, nr. 119, i rød æske (ameri-
kansk fabrikat) 

Til forstøvning af pulverformige lægemidler i 
næsen eller svælget samt til indpustning i 

øret 

3 Inhalationsapparater (se også hylde 1 og 2 samt skuffe 11) 

  Aerohalor, Abbots Powder Inhaler (engelsk fabrikat) Til inhalation af pulverformige lægemidler 

  Dr. Hassencamp’s inhalationsapparat »Medicus«, i blik-
æske (M. Bro kemisk-teknisk Fabrik, København) 

Til inhalation af Inhalol-væske gennem næ-
sen 

  Universal »Triplex« Inhalator af glas, med 2 glasstutser, 

på træfod 

 Bad Emser Universal Triplex Taschen Inhalator, med 2 
glasstutser (Priester & Gross) 

Til forstøvning af vandige og olieholdige 

opløsninger. 

Stilvopin (inhalationsbalsam) medfølger til 
modellen til rejsebrug 

 

  Hektospray komplet, ny model (Bang & Tegner) Anvendes til inhalation af Hektalin (Nebulo-

genum hectalini) mod astma 

4 Diverse 

  Spytteflaske, blåt glas med skruelåg, med inddeling i 
ounces (Fredensborg Apotek; pris: 3,50 kr.) 

 Spytteflaske. Model: Dr. Detweiler, blåt glas med låg 

 Spytteflaske. Model: Dr. Detweiler, blåt glas med låg 
(lommemodel) samt æske med brugsvejledning 

Fra begyndelsen af 1900-tallet. 

Til opsamling af patienters spyt (ekspekto-
rat) 

  Spyttekrus med låg, emaljeret, hvid med blå kant 
(Kockums) 

 Spyttekrus med låg, hvid melamin 

Til opsamling af patienters spyt (ekspekto-
rat) 

  Lille medicinkande, porcelæn 

 Medicinske med låg, tin, ca. 15 ml (1 spiseskefuld) 

 Lille medicinske, forsølvet, ca. 5 ml (1 teskefuld) 

 Medicinske, porcelæn (Den Kongelige Porcelænsfabrik) 

 Medicinske, porcelæn 

Til administration af flydende medicin. 

Medicinskeen af tin er fra 1800-tallet. 
Medicinskeer som den forsølvede anvendtes 

på de københavnske hospitaler omkring år 
1900. 

Medicinskeerne af porcelæn er fra starten af 
1900-tallet 

  Tudkop af hvid plast (tysk fabrikat) 

 Tudkop af fajance (tjekkoslovakisk fabrikat) 

Til administration af flydende kost til senge-

liggende patienter 

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

  Irrigator, kobberfarvet zink, med stribet gummislange 
og ebonithane 

 Irrigator, emaljeret, hvid med blå kant, med gummi-

slange og vaginalrør af glas 

 Irrigator og vaginalrør, glas 

 Irrigator, plast, 1 l med inddeling, med ca. 1 m gummi-
slange + komplet sæt vaginalrør i plastpose 

Udskylningsapparater med slange til monte-
ring af rektalrør, vaginalrør (moderrør) eller 

sårspids. 

Anvendes ved skylning af eller indhældning i 

endetarm og skede eller til sårskylning 
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HYLDE SYGEPLEJEARTIKLER, herunder karakteristika ANVENDELSE mv. 

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

  Modersprøjte, str. 8, gummi, med let bøjet spids af 

ebonit (Bang & Tegner) 

Til vaginal udskylning 

 Rektalsprøjte, str. 5 (80 ml) gummi Til indsprøjtning af væsker i endetarmen 
(lavement) 

 Øresprøjte, str. 2½, gummi (Georg Moldow) Til opløsning af ørevoks 

  Janet’s sprøjte, 100 g, i æske (Camillus Nyrops Etablis-

sement) 

Til indsprøjtning af lavement i endetarmen 

  Glycerolsprøjte, 15 ml, glas og ebonit Anvendes ved glycerollavemant 

  Lille sprøjte, tin, med krum spids1 

 Sprøjte, tin, med olivenspids2  

Fra begyndelsen af 1800-tallet. 
1) Til indsprøjtning af lapisopløsning (sølvni-
trat) i urinrøret ved behandling af gonorré 
2) Formentlig til brug ved lavement 

6 Prolapspessar 

  Schatz’ si–pessar, sort ebonit, 80 mm 
 Schatz’ si-pessar, sort ebonit, 90 mm 
 Prolapspessar, sort hård ebonit, 85 mm 

 Portex, hvid polyætylen, 74 mm 

 Portex, orange vinyl, 65 mm 

Til opsætning i skeden ved nedsunken livmo-

der (prolaps) 

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

   

  

  

  

 

 

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

  Uringlas, krukkeformet, 1000 ml med inddeling Til opsamling af døgnurin 

  Spidsbækken, fajance (Aluminia) Anvendes for opsamling af vandladning hos 
sengeliggende patienter, fortrinsvis kvinder, 

der ikke kan løftes op på et stikbækken 

  Stikbækken med hank, emaljeret, hvidt med blå kant 

(Kockums) 

Anvendes til sengeliggende patienter for 
opsamling af urin og/eller afføring. Bør af 

hensyn til patienten opvarmes inden brug 

9 + 10 Diverse 

  Luftkrans, gummi, diameter ca. 42 cm Anvendes for at nedsætte trykket ved ligge-
sår (decubitus) eller mod fx halebenet. Luft-
kransen bør forsynes med et betræk, da det 

er ubehageligt at ligge direkte på gummi 

  Varmebækken, tin (engelsk fabrikat) 

 Varmebækken, forkobberet 

 Varmebækken, galvaniseret jern 

Fra begyndelsen af 1900-tallet. 

Fyldes med varmt vand. Anvendes til op-
varmning af fx fødder. Kan forsynes med en 

slags »strømpe« for at hindre forbrænding 

  Varmedunk, 30 cm × 20 cm, gummi (dansk fabrikat, 

mrk. »knagende stærk«) 

Fra 1950’erne. 

Fyldes med varmt vand. Til opvarmning af 
legemsdele 

 


