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In dit hoofdstuk maakt u kennis met een van onze hoofd activiteiten. Sinds 
1966 houdt onze onderneming zich bezig met het produceren, assembleren en 
leveren van BHV en EHBO koffers, verbandtrommels en nazorg materialen. 

Ondanks dat er tegenwoordig enorm veel leveranciers zijn van dergelijke      
materialen, weten wij ons te onderscheiden van de rest met nieuwe producten 
en nieuwe ontwikkelingen. 

De Eye and face wash is daar een goed voorbeeld van. Deze multi functionele 
spoelfles is door ons ontwikkeld, en was bij de introductie genomineerd op de 

ARBO innovation Award 2005  
In het komende hoofdstuk kunt u kennis maken met de vele kwalitatieve en 
praktische BHV, EHBO en nazorg producten die wij u kunnen leveren. 

Inhoud hoofdstuk 9 

Pagina: Inhoud/omschrijving 

9-2  BHV koffers en uitrustingen “BHV Basis, BHV Europa”  
9-3  BHV koffers en uitrustingen “BHV compleet”  
9-4  BHV materialen 
9-5  EHBO koffers “A koffers compleet”   
9-6  EHBO koffers “A koffers plus” 
9-7  EHBO koffers “A koffers basis” 
9-8  EHBO wandkasten leeg of met inhoud A compleet, basis 
9-9  EHBO verbanddoos B en internationaal transport 
9-10  EHBO verbanddozen Autobus/Omnibus, CB 
9-11  Verbanddozen t.b.v. particulier 
9-12  EHBO verbandtassen en kussens 
9-13  Zuurstof sets en reanimatie masker 
9-14  Brancards met hoes of bergkast (1 of 2 maal vouwbaar) 
9-15  Informatie oog spoelfles Eye and face wash 
9-16  Oog spoelflessen, oog spoelsets en kraan oogspoel installaties   
9-17  Brandwond verzorging en reddingsdekens 
9-18  Brandwonden set en Burn free® brandwond kompressen  
9-19  Pleister materialen Steroplast huidskleur en blue detec. HACCP/Eurep-Gap 
9-20  Pleister materialen Steroplast huidskleur en blue detec. HACCP/Eurep-Gap 
9-21  Pleister materialen Steroplast Hechtpleister, hechtstrips e.d. 
9-22  EHBO losse materialen en supplies 
9-23  EHBO koffers buitenland Duitsland DIN 13164, 13157, 13169 
9-24  EHBO koffers buitenland België Nijverheidshelper, ARAB, Industrie I,II en III 
9-25  BHV checklist en voorschrift 
9-26  BHV checklist en voorschrift 
9-27  BHV checklist en voorschrift 

9-1



BHV  koffers 

BHV verbandkoffer

Deze BHV uitrusting wordt geleverd in een oranje        
wandkoffer met wandplaat en plexiglas deksel. 
De inhoud is uitgevoerd conform voorschriften van 
het Nederlands Oranje Kruis.  

TOEPASSINGSGEBIED. 
Deze koffer kan worden toegepast in bedrijven met 
een gemiddeld potentieel risico op ongevallen. 

Art. Nr. 1-2288113 BHV koffer met wandplaat   V.P.E. 5 stuks          %A € 59.50 p/st 

Inhoud BHV koffer:                      
-2 x wondsnelverb. 6 x 8 cm 

-3 x snelverband nr 2 
-1 x snelverband nr 3 

-10 x gaascomp. 5 x 5 of 5 x 7,5 cm  

-6 x gaascomp. 10 x 10 cm 

-2 x gaascomp. alumed 10 x10 cm 

-2 x synthetische watten 2/10 

-2 x helanca windsel el. 6 cm x 4 m 

-3 x helanca windsel el. 8 cm x 4 m 

-1 x hechtpleister 5 m x 2,5 cm 

-10 x wondpleisterstrips 

-4 x anti infectie handschoen 

-1 x alarmkaart 112 

-1 x stappenplan 
-1 x reddingsdeken g/z   

-1 x verbandschaar lister 14 cm  

-1 x pincet manic. 8 cm vern. 

-12 x disinfectie deppers 

-2 x driekante doek disp. 
-12 x veiligheids spelden -8 x wondpleister el. 10 x 6 cm 

-1 x life saving kiss   

BHV/E verbandkoffer (Europa)

Deze BHV uitrusting wordt geleverd in een oranje          
wandkoffer met wandplaat en plexiglas deksel.  
De inhoud is uitgevoerd en gecombineerd conform 
de voorschriften uit:  
Nederland  BHV voorschrift 
Duitsland  DIN 13157 voorschrift 
België  Nijverheidshelper/Industrie  
Frankrijk  R.G.P.T. Art. 174 –183 
Gezamenlijk vormen deze verschillende                
voorschriften een zeer uitgebreide EHBO koffer      
die door geheel Europa kan worden ingezet als     
bedrijfs EHBO pakket, voor bedrijven met een      
gemiddeld potentieel risico op ongevallen.  

Inhoud BHV/Europa koffer 

BHV/Europa koffer met wandplaat   V.P.E. 5 stuks    %A € 76.50  p/st 

-2 x cambric windsel 8 cm x 4 m 

-1 x cambric windsel 10 cm x 4 m 

-3 x Snelverband nr 2  

-2 x Snelverband nr 3  

-10 x Gaascomp 5x5 of 7,5x5 cm   

-6 x Gaascomp. 10 x 10cm  

-3 x Alumed 10 x 10 cm  

-2 x Oog compress 5,6x7  

-2 x Synth. watten 2/10  

-1 x Ideaal windsel 8cm   

-3 x Helanca windsel el. 6 cm 

-3 x Helanca windsel el. 8 cm 

-2 x Cambric windsel 8 cm  

-1 x Hechtpleister 5 m x 2,5 cm 

-10 x Wondpleisterstrips  

-5 x Vingertop pleister 4x7 

-5 x Vinger pleister 18x2   

-8 x Wond pleister 10 X 6 cm  

-1 x Verbandschaar lister 19 cm  

-1 x Pincet Feilch F. 11 cm RVS. 

-24 x Disinfectie deppers  

-2 x Driekante doek disp.  

-12 x Veiligheids spelden  

-4 x Anti infectie handschoen 

-10 x Hyg. mondlapjes voor beademing 

-1 x Life saving Kiss beademingsset 

-1 x Reddingsdeken g/z    

-1 x Steriel verbanddoek 40x60 

-1 x Steriel verbanddoek 60x80 

-1 x Netverband GR 3  4 m.  

-1 x Knevel verband met velcro sluiting 

-2 x Afvalzakken  

-1 x Alarmkaart 112  

-1 x Stappenplan  

-1 x Gebruiksaanwijzing / Anleitung 

Art. nr 1-2288111 

-1 x ster. verbanddoek 60 x 80 cm  

-2 x ster. verbanddoek 40 x 60 cm 

-2 x wondsnelverb. 6 x 8 cm 
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BHV  koffers 

BHV Compleet 

Deze BHV uitrusting wordt geleverd in een  
oranje wandkoffer met wandplaat en plexiglas 
deksel. De helm en de Eye and face wash    
spoelset worden los bijgeleverd.  

Inhoud 
De EHBO inhoud is uitgevoerd conform de BHV 
voorschriften van het Nederlands Oranje Kruis. 

Verder is de BHV compleet uitgerust met        
benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM’s) en materialen om uw Bedrijfshulp         
verlener en bedrijfsunit uit te rusten.  
Met een BHV compleet pakket heeft u een     
volledige uitrusting voor bedrijfsunit en BHV-er. 

TOEPASSINGSGEBIED. 
Deze koffer met uitrusting kan worden            
toegepast in bedrijven met een gemiddeld tot hoog  
potentieel risico op ongevallen. 

PBM inhoud 
Naast de EHBO middelen is de BHV compleet tevens             
uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).  
Deze materialen bieden extra bescherming aan de                 
hulpverlener die een plaats van ongeval moet betreden of       
als aanspreekpunt functioneert naar de hulpdiensten. 

Praktisch 
Materialen zoals een multi functionele handlamp die d.m.v.   
bijgeleverde klem ook op de helm of broeksriem kan worden 
geplaatst. De Medisafe Eye and face wash spoelset voor     
spoeling van ogen en gelaat, irrigatie van wonden of      
koelen van brandwonden tot 15 minuten.  

Optie
Daarnaast is de BHV compleet ook verkrijgbaar met een blus deken in foedraal in de afmetingen  
180 x 120 cm. Zie hiervoor onderstaande product balk (artikel 1-2288110) 

Kortom een complete BHV uitrusting waar uw bedrijf en BHV-er wat aan heeft ! 

Art. Nr. 1-2288110 BHV compleet + blusdeken   V.P.E. 5 stuks          %A € 217.- p/st 

EHBO inhoud BHV compleet:                      
-2 x wondsnelverb. 6 x 8 cm 

-3 x snelverband nr 2 

-1 x snelverband nr 3 

-10 x gaascomp. 5 x 5 of 5 x 7,5 cm  
-6 x gaascomp. 10 x 10 cm 
-2 x gaascomp. alumed 10 x10 cm 

-2 x synthetische watten 2/10 

-2 x helanca windsel el. 6 cm x 4 m 

-3 x helanca windsel el. 8 cm x 4 m 

-1 x hechtpleister 5 m x 2,5 cm 

-10 x wondpleisterstrips 

-4 x anti infectie handschoen 

-1 x alarmkaart 112 

-1 x stappenplan 
-1 x reddingsdeken g/z   

-1 x verbandschaar lister 14 cm  

-1 x pincet manic. 8 cm vern. 

-12 x disinfectie deppers 

-2 x driekante doek disp. 
-12 x veiligheids spelden 

-8 x wondpleister el. 10 x 6 cm 

-1 x life saving kiss   

-2 x cambric windsel 8 cm x 4 m 

-1 x cambric windsel 10 cm x 4 m 

-1 x ster. verbanddoek 60 x 80 cm  

-2 x ster. verbanddoek 40 x 60 cm 
PBM inhoud BHV compleet:                      
-1 x BHV helm oranje 

-1 x Werkhandschoenen 

-1 x Hand/helm lamp EEX zone 1 

-1 x BHV vest geel (EN 471/1)  

-1 x Veiligheidsbril G569 

-1 x Eye and face wash spoelset 

Art. Nr. 1-2288109 BHV compleet      V.P.E. 5 stuks          %A € 169.- p/st 
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BHV  materialen 

BHV en HBHV Helmen 

De helmen kunnen in 2 kleuren met BHV of HBHV opdruk      
worden geleverd. (Andere kleuren op aanvraag mogelijk) 
De helm bevat een 6 punts binnenwerk en een rundlederen 
zweetband. 

Opdruk: 
BHV Bedrijfs hulp Verlener 
HBHV Hoofd Bedrijfs Hulp Verlener 

Kleuren: 
Oranje 
Groen

Art. Nr. 3-22889307 Helm met BHV opdruk (kleur ?)  M.V.E. 1 stuks   %C € 15.- p/st 

BHV of HBHV vesten 

De vesten kunnen in  
2 kleuren met BHV of HBHV 
opdruk worden geleverd. 
Kleuren: 
Oranje of Geel 

Bij bestelling gewenste 
kleur opgeven 

Vest met BHV opdruk (kleur ?)    M.V.E. 2 stuks          %C € 17.50  p/st Art. nr 3-22889852 

Art. Nr. 3-22889308 Helm met HBHV opdruk (kleur ?)  M.V.E. 1 stuks   %C € 16.- p/st 

Vest met HBHV opdruk (kleur ?)  M.V.E. 2 stuks          %C € 18.50  p/st Art. nr 3-22889853 

Peli 2430  Mitylite 4AA (ATEX zone 1) 

Hoogwaardige ATEX goedgekeurde handlamp. Voorzien van 
draaglus en helm klip (niet afgebeeld).  

Geleverd in blister verpakking incl. batterijen. 
Licht sterkte:  31.5 lumen 
Gewicht:  175 gram 
Voeding:  4 x AA batterijen 
Brandduur:  3.5 uur (continu) 
Kleuren:  Geel 
Bijzonder heden: Drukschakelaar op achterzijde + helm/riem klip 

 € 36.- p/st Art. nr. 3-2288997 M.V.E. 3 st/V.P.E. 6 st         %CPeli 2430 Z1 in blister  
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EHBO Koffers 

A-Koffer  (BHV/A-Compleet)   

De BHV / A Compleet is een uitgebreide EHBO koffer.  

Inhoud 
De inhoud wordt gevormd door een combinatie van 
de      A koffer richtlijn met de huidige BHV richtlijn, 
uitgerust      conform de richtlijn van het Nederlands 
Oranje Kruis. 
Bovendien bevat deze koffer praktische extra’s zoals:         
oogspoel fles, pleister dozen, brand en wond spray, 
Life-way beademingsmasker, enz. 

TOEPASSINGSGEBIED 
De BHV / A Compleet is door de uitgebreide inhoud        
geschikt voor bedrijven en personen die potentieel        
risicovol werk verrichten.  
Zoals in garages, werkplaatsen, bedrijven waar met 
krachtstroom machines wordt gewerkt e.d.  

Inhoud A-

koffer (BHV/A compleet) 

Art. Nr. 1-2288138 Oranje wandkoffer met wandplaat  € 161.50 p/st 

Art. Nr. 1-2288133 

Art. Nr. 1-2288141 

Kunststof wandkast BHV/A compleet 

Metalen wandkast BHV/A compleet 

€ 169.-   p/st 

€ 257.50 p/st 

M.V.E.2/V.P.E.4        %A

M.V.E.2/V.P.E.3  %A

M.V.E.1/V.P.E.1  %A

NAVUL– EN NAZORG PAKKETTEN 

Art. Nr. 2-2288125 Volledige inhoud BHV / A Compleet Per stuk   %B

Art. Nr. 2-2288145 Steriele en dagelijks gebruik producten *  Per stuk   %B €  62.35 p/st 

€ 124.95 p/st 

-2 x wondsnelverb. 6 x 8 cm  

-2 x snelverband nr 1                 

-3 x snelverband nr 2 

-2 x snelverband nr 3 

-10 x gaascomp. 5 x 5 cm  

-10 x gaascomp. 5 x 9 cm /1/16  

-6 x gaascomp. 10 x 10cm  

-4 x gaascomp. Alumed 10 x10 cm             

-2 x oogcompres 5,6 x 7 cm  

-1 x ster. Verbanddoek 40 x 60 cm 

-1 x ster. Verbanddoek 60 x 80 cm 

-2 x synth. watten 3/10  

-2 x watten 25 gram  

-3 x helanca el. 6 cm  

-3 x helanca el. 8 cm  

-2 x cambric 8 cm  

-2 x cambric 10 cm  

-1 x net verband mt3   4m  

-1 x hechtpleister 5 m x 2,5 cm  

-10 x wondpleisterstrips  

-8 x wondpleister el. 10 x 6 cm  

-5 x vingerpleister 18x2 cm  

-5 x vingertop pleister   

-1 x verbandschaar lister 19 cm  

-1 x pincet manic. 8 cm vern.  

-12 x desinfectie deppers  

-1 x driekante doek kat.  

-1 x driekante doek disp.  

-12 x veiligheids spelden  

-4 x anti infectie handschoen  

-10 x hyg. mondlapjes voor beademing 

-1 x reddingsdeken g/z    

-2 x afval zak met sluiting  

-1 x alarmkaart 112  

-1 x stappenplan  

-1 x doos vingerverband 2 x 18 cm 

-1 x doos vingertop pleister 4 x 7 cm 

-1 x oogdouchefles 500 ml ster. 

-1 x wandbeugel tbv spoelfles 

-1 x ideaal windsel 8 cm + klemen 

-1 x beademings masker Life-Way 

-1 x ypsilin wond en brandwondspray 

-4 x wondpleister el. 100 x 6 cm 

EHBO wandkasten 

De A-koffer BHV/A compleet is ook leverbaar in 2 wandkasten. 
Voor meer informatie over wandkasten zie pagina 9-9
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EHBO Koffers 

A-Koffer  (BHV/A-Plus)   

De BHV / A plus is een standaard EHBO / A koffer met extra        
dagelijkse verbruiksartikelen. Leverbaar in Oranje wandkoffer of 
Groene multifunctionele draagkoffer.  

Inhoud 
De inhoud wordt gevormd door een combinatie van de A koffer 
richtlijn met de huidige BHV richtlijn, conform de richtlijn van het 
Nederlands Oranje Kruis. 
Bovendien bevat deze koffer dagelijkse verbruiksartikelen zoals:   
pleister doos, cleaning wipes en een Feilchfeld RVS punt pincet. 

TOEPASSINGSGEBIED 
De BHV / A plus is door de inhoud geschikt voor bedrijven en      
personen die potentieel gemiddeld risicovol werk verrichtten.  
Zoals in DHZ, werkplaatsen, bedrijven waar met krachtstroom    
machines wordt gewerkt e.d.  

Inhoud A-koffer (BHV/A plus) 

-2 x wondsnelverb. 6 x 8 cm  

-2 x snelverband nr 1                 

-3 x snelverband nr 2 

-2 x snelverband nr 3 

-10 x gaascomp. 5 x 5 cm  

-10 x gaascomp. 5 x 9 cm /1/16  

-6 x gaascomp. 10 x 10cm  

-4 x gaascomp. Alumed 10 x10 cm             

-2 x oogcompres 5,6 x 7 cm  

-1 x ster. Verbanddoek 40 x 60 cm 

-1 x ster. Verbanddoek 60 x 80 cm 

-2 x synth. watten 3/10  

-2 x watten 25 gram  

-3 x helanca el. 6 cm  

-3 x helanca el. 8 cm  

-2 x cambric 8 cm  

-2 x cambric 10 cm  

-1 x net verband mt3   4m  

-1 x hechtpleister 5 m x 2,5 cm  

-10 x wondpleisterstrips  

-8 x wondpleister el. 10 x 6 cm  

-5 x vingerpleister 18x2 cm  

-5 x vingertop pleister   

-1 x verbandschaar lister 19 cm  

-1 x pincet manic. 8 cm vern.  

-12 x desinfectie deppers  

-1 x driekante doek kat.  

-1 x driekante doek disp.  

-12 x veiligheids spelden  

-4 x anti infectie handschoen  

-10 x hyg. mondlapjes voor beademing 

-1 x reddingsdeken g/z    

-2 x afval zak met sluiting  

-1 x alarmkaart 112  

-1 x stappenplan  

-1 x pleister assortiment 100 st      

-1 x pincet feilch 11,5 cm rvs 

-100 x desinfectie clean wipes 

Art. Nr. 1-2288150 BHV/A Plus Oranje koffer     M.V.E. 3 / V.P.E. 3         %A € 92.50  p/st 

BHV/A Plus Groen koffer      M.V.E. 3 / V.P.E. 3            %A € 89.-    p/st Art. Nr. 1-2288149 

NAVUL– EN NAZORG PAKKETTEN 

Art. Nr. 2-2288146 

Art. Nr. 2-2288144 

Volledige inhoud BHV / A plus   

Steriele en dagelijks gebruik producten  

Per stuk %B

Per stuk       %B

€  69.-   p/st 

€  56.50 p/st 
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EHBO Koffers 

A-Koffer  (BHV/A-Basis)   

De BHV / A basis is een standaard EHBO / A koffer  
in oranje wandkoffer. 

Inhoud 
De inhoud wordt gevormd door een combinatie van      
de A koffer richtlijn met de huidige BHV richtlijn,      
conform de richtlijn van het Nederlands Oranje Kruis. 

TOEPASSINGSGEBIED 
De BHV / A plus is door de inhoud geschikt voor          
bedrijven en personen die potentieel gemiddeld en    
laag risicovol werk verrichten. Zoals in winkels,         
kantoren, bedrijven met krachtstroom machines e.d.  

Inhoud A-koffer (BHV/A basis) 

-2 x wondsnelverb. 6 x 8 cm  

-2 x snelverband nr 1                 

-3 x snelverband nr 2  

-2 x snelverband nr 3  

-10 x gaascomp. 5 x 5 cm  

-10 x gaascomp. 5 x 9 cm /1/16 

-6 x gaascomp. 10 x 10cm  

-4 x gaascomp. Alumed 10 x10 cm 

-2 x oogcompres 5,6 x 7 cm  

-1 x ster. Verbanddoek 40 x 60 cm 

-1 x ster. Verbanddoek 60 x 80 cm 

-2 x synth. watten 3/10  

-2 x watten 25 gram  

-3 x helanca el. 6 cm  

-3 x helanca el. 8 cm  

-2 x cambric 8 cm  

-2 x cambric 10 cm  

-1 x net verband mt3   4m  

-1 x hechtpleister 5 m x 2,5 cm 

-10 x wondpleisterstrips  

-8 x wondpleister el. 10 x 6 cm 

-5 x vingerpleister 18x2 cm  

-5 x vingertop pleister   

-1 x verbandschaar lister 19 cm  

-1 x pincet manic. 8 cm vern. 

-12 x desinfectie deppers  

-1 x driekante doek kat. 

-1 x driekante doek disp. 

-12 x veiligheids spelden 

-4 x anti infectie handschoen 

-10 x hyg. mondlapjes voor beademing 

-1 x reddingsdeken g/z   

-2 x afval zak met sluiting 

-1 x alarmkaart 112 

-1 x stappenplan 

Art. Nr. 1-2288112 

Art. Nr. 1-2288134 

Art. Nr. 1-2288142 

In oranje koffer met wandplaat          V.P.E. 5 stuks      %A

In kunststof wandkast     V.P.E. 3 stuks      %A

In metalen wandkast      V.P.E. 1 stuk       %A

€ 70.95  p/st 

€  72.50  p/st 

€ 162.-   p/st 

NAVUL– EN NAZORG PAKKETTEN 

Art. Nr. 2-2288126 Volledige inhoud BHV / A Basis  Per stuk        %B €  39.50 p/st 

Steriele producten BHV/A Art. Nr. 2-2288143 Per stuk        %B €  29.50 p/st 

EHBO wandkasten 

De A-koffer BHV/A compleet is ook leverbaar in 2 wandkasten. 
Voor meer informatie over wandkasten zie pagina 9-9
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VERBANDKASTEN 

Verbandkast A 

Kunststof verbandkast voor wandmontage. 
Voorzien van slot, groen kruis en montage materialen. 

In deze kast kunnen verschillende BHV en EHBO  
uitrustingen worden geleverd. 

Afmetingen: 33 x 46 x 16 cm (BxHxD)  

 € 49.00 p/st Art. nr. 9-2288132 M.V.E.2 st/V.P.E. 6 st         Verbandkast A leeg

Art. Nr. 1-2288133 Verbandkast A + BHV/A compleet € 169.00 p/st M.V.E.2 st/V.P.E.3 st   %A

Art. Nr. 1-2288134 Verbandkast A + BHV/A basis € 72.50  p/st M.V.E.2 st/V.P.E.3 st   %A

Verbandkast B 

Metalen verbandkast voor wandmontage. 
Voorzien van slot, groen kruis en montage materialen. 

In deze kast kunnen verschillende BHV en EHBO  
uitrustingen worden geleverd. 

Afmetingen: 46 x 56 x 18 cm (BxHxD)  

 €  99.00  p/st Art. nr. 9-2288116 M.V.E. 1 st / V.P.E. 2 st         Verbandkast B leeg

Art. Nr. 1-2288141 Verbandkast B + BHV/A compleet € 257.50  p/st M.V.E.1 st / V.P.E.1 st    %A

Art. Nr. 1-2288142 Verbandkast B + BHV/A basis € 162.00  p/st M.V.E.1 st / V.P.E.1 st    %A

Verbandkast C 

Metalen verbandkast voor wandmontage. 
Voorzien van dubbele deuren met slot, groen kruis en  
montage materialen. 

In deze kast kunnen verschillende BHV en EHBO  
uitrustingen worden geplaatst. 

Afmetingen: 60 x 70 x 25 cm (BxHxD)  

 € 179.00 p/st Art. nr. 9-2288109 M.V.E. 1 st / V.P.E. 1 st         Verbandkast C leeg
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BHV / B  (Conform eis A.I., V.C.A.) 

De BHV/B is een EHBO verbanddoos voor monteurs  
of werknemers die ambulante werkzaamheden  
verrichten. 

Inhoud 
De inhoud bestaat uit een combinatie van de  
B verbanddoos richtlijn en de huidige BHV  
voorschriften conform N.O.K. 

De BHV/B is leverbaar in Oranje wandkoffer,  
verbanddoos of verbanddoos met wandhouder

Art. Nr.1-2288147 In oranje koffer met wandh.  M.V.E. 3 / V.P.E. 12 st.  %A €  26.50 p/st 

Art. Nr.1-2288129 In verbanddoos met wandh.  M.V.E. 3 / V.P.E. 10 st.  %A €  25.40 p/st 

NAVUL– EN NAZORG PAKKET 

Art. Nr.2-2288140 Volledige inhoud BHV / B       1 stuk in verpakking          %B €  18.50 p/st 

BHV/B  &  internationaal transport verbanddoos 

1 Rol hechtpleister  5m x 2,5 cm 

8 El. Wondpleister 10 x 6 cm 

3 Snelverband M 8 x 10 cm 

1 Snelverband G 10 x 12 cm 

2 Snelverband K 40 x 60 cm 

1 Snelverband M 60 x 80 cm 

2 Gaascompress Metalline 8 x10 cm 

6 Gaascompress 10 x 10 cm 

1 Rol synthetische watten 2 m x 10 cm 

1 Cambric windsel 4 m x 8 cm 

3 Helanca windsel 4 m x 8 cm 

2 Driekante doek 96 x 96 x 136  

4 Anti infectie handschoen groot 

1 Isolatie/ reddingsdeken g/z 

1 Pincet  

1 Lister verbandschaar 14 cm 

4 Cleaning / desinfectie wipes 

1 Gebruiksaanwijzing  

10 Wondpleister strips  

€  23.50 p/st In verbanddoos                 M.V.E. 3 / V.P.E. 10 st.  %AArt. Nr.1-2288130 

Verbanddoos vrachtauto/bestelbus  S-3 

De verbandoos type S-3 voldoet aan alle normen voor  
wegtransport binnen Nederland, Duitsland en de rest  
van Europa. De inhoud is gecombineerd met de voor           
Duitsland specifiek verplichte DIN 13164, en de  
specifiek voor Nederland  geldende inhoudsnormen.  

Deze verbanddoos bevat alle artikelen waardoor u voor 
transport binnen Europa met bestelbus, vrachtauto of   
personenauto met één verbanddoos kunt volstaan. 

Art. Nr.1-2288300 Verbanddoos S-3 met  wandh.  M.V.E. 3/V.P.E. 10 st.     %A €  19.75 p/st 

€  17.85 p/st Verbanddoos S-3                     M.V.E. 3/V.P.E. 10 st.     %AArt. Nr.1-2288301 

1 Rol hechtpleister 5 m x 2,5 cm 

8 Wondpleister EL 10 x 6 cm  

3 Snelverband M  8 cm x 10 cm  

1 Snelverband G  10 cm x 12 cm  

2 Verbanddoek K 40 cm x 60 cm 

1 Verbanddoek M 60 cm x 80 cm 

6 Gaascompressen 10 cm x 10 cm 

2 Helanca windsel 4 m x 6 cm  

3 Helanca windsel 4 m x 8 cm 

2 Driekante doek 96 x 96 x 136 cm 

4 Anti infectie handschoenen  

1 Reddings deken G/Z  

1 Pincet    

1 Lister verbandschaar vern.  

2 Desinfectie / cleaning wipes  

1 Gebruiksaanwijzing NL / D  

2 Helanca windsel 4 m x 6 cm 

Inhoud Vrachtauto/bestelbus Internationaal type S-3

INHOUD:  BHV/B
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Verbanddoos Autobus/Omnibus 

De autobus / omnibus verbanddoos voldoet aan de 
eisen voor professioneel en bezoldigd personen    
vervoer. 

De verbandtrommel kan worden ingezet op taxi’s , 
personeels bussen en autobussen. 

De verbandtrommel is leverbaar met of zonder                  
wandhouder.   

Art. Nr.1-2288202 In verbanddoos met wandh. M.V.E.3/V.P.E.10 st.            %A € 25.75 p/st 

Art. Nr.1-2288203 In verbanddoos        M.V.E.3/V.P.E.10 st            %A € 23.85 p/st 

VERBANDTROMMELS 

1 Rol hechtpleister 5 m x 2,5 cm  

8 Wondpleister EL 10 x 6 cm  

1 Snelverband K  6 cm x 8 cm   

3 Snelverband M  8 cm x 10 cm   

1 Snelverband G  10 cm x 12 cm   

2 Verbanddoek K 40 cm x 60 cm  

1 Verbanddoek M 60 cm x 80 cm  

3 Gaascompressen 5 cm x 5 cm  

3 Gaascompressen 1/16  

6 Gaascompressen 10 cm x 10 cm  

1 Rol synthetische watten 2 m x 10 cm 

1 Cambric windsel 4 m x 6 cm  

1 Cambric windsel 4 m x 8 cm 

2 Helanca windsel 4 m x 6 cm 

3 Helanca windsel 4 m x 8 cm 

2 Driekante doek 96 x 96 x 136 cm 

4 Anti infectie handschoenen 

1 Reddings deken G/Z  

1 Pincet  

1 Lister verbandschaar vern. 

2 Desinfectie / cleaning wipes 

1 Gebruiksaanwijzing NL / D 

INHOUD:  AUTOBUS / OMNIBUS 

Verbanddoos CB / DIN 13164 

Deze verbanddoos is 15 jaar geleden  
geïntroduceerd op advies van de  
Consumenten Bond. (CB) 

Een groot voordeel van deze verbanddoos  
is de zeer uitgebreide inhoud voor zowel  
zakelijk als particulier gebruik. 
Door de combinatie met de DIN 13164  
is deze verbanddoos inzetbaar voor: 

-Wegvervoer per auto, bestelbus, vrachtauto 
-Pleziervaart, schepen, motorboten  
-Particulier voor op vakantie, thuis of onderweg 

Art. Nr. 1-2288708 In verbanddoos met wandh.  M.V.E.3/V.P.E.10 st.          %A € 24.95 p/st 

Art. Nr. 1-2288709 In verbanddoos         M.V.E.3/V.P.E.10 st.          %A € 23.05 p/st 

1 x Rol hechtpleister 5 m x 2,5 cm  

8 x Wondpleister 10 x 6 cm  

10 x Pleister strips  

3 x Snelverband M 8 x 10 cm  

1 x Snelverband G 10 x 12 cm  

2 x Snelverbanddoek K 40 x 60 cm  

1 x Snelverbanddoek M 60 x 80 cm 

6 x Gaascompress 10 x 10 cm  

1 x Rol Synth. Watten 2 m x 10 cm 

2 x Cambric windsel 4 m x 8 cm  

3 x Helanca windsel 4 m x 8 cm  

2 x Driekante doek 96x96x136  

4 x Anti infectie handschoenen  

1 x Reddingsdeken G/Z   

1 x Pincet  

1 x Lister verb. Schaar ver. 14 cm  

6 x Cleaning wipes tbv desinfectie  

1 x Alarmkaart  

1 x Stappenplan N.O.K.   

INHOUD: CB / DIN 13164

2 x Helanca windsel 4 m x 6 cm 
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VERBANDTROMMELS Particulier 

Art. Nr. 1-2288505 In verbanddoos   M.V.E. 3 / V.P.E. 20             %A € 7.95 p/st 

Verbandtrommel S-6     

Deze verbandtrommel is klein en compact van formaat.  
De verbandtrommel bevat een praktische en hoogwaardige 
inhoud die ideaal gebruikt kan worden door particulieren.  

Door zijn kleine afmetingen ideaal voor op de fiets,      
bromfiets, motor of andere recreatieve doelen. 

1 Snelverband nr 1 K 

2 Gaascompressen  

4 Wondpleisterstrips  

1 Helanca windsel 6 cm 

1 Helanca windsel 8 cm 

1 Rol hechtpleister 5 m x 2,5 cm 

1 Wondpleister 10 x 6 cm EL 

1 Lister verbandschaar 

1 Pincet  

2 Desinfectie / cleaning wipes 

1 Gebruiks aanwijzing 

4 Anti infectie handschoenen 

Verbandtrommel G-G 

De verbandtrommel G-G bevat een ruim assortiment aan 
verschillende verbandmiddelen. 

De samenstelling is dusdanig dat ongevallen binnen of       
buitenshuis direct verholpen kunnen worden. 
Daarnaast biedt de doos extra ruimte om medicijnen  
in mee te nemen voor bijvoorbeeld op vakantie.  

1 Snelverband nr. 2 M  

3 Gaascompressen   

1 Pakje verbandwatten  

2 Helanca windsel 4 m x 6 cm 

2 Helanca windsel 4 m x 8 cm 

1 Rol hechtpleister 2,5 cm x 5 m 

1 Wondpleister 10 cm  

1 Lister verbandschaar  

1 Pincet  

2 Desinfectie / Cleaning wipes 

1 Driekante doek 96x96x135 

4 Anti infectie handschoenen 

1 Gebruiks aanwijzing  

Art. Nr. 1-2288608 In verbanddoos   M.V.E. 3 / V.P.E. 15            %A € 12.- p/st 

INHOUD: G-G 

4 Wondpleister strip 

INHOUD: S-6
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Verbandkussen (Voor particulier en professioneel)  

Dit verbandkussen is voorzien van een praktisch EHBO inhoud 
waaronder de DIN 13164. 

Het verbandkussen kan worden ingezet voor: 
-Wegvervoer per auto, bestelbus, vrachtauto, e.d. 
-Aan boord van pleziervaart schepen, motorboten, e.d.  
-Particulier voor op vakantie, thuis of onderweg 

Art. Nr.1-2288409 In verbandkussen   V.P.E. 10                     %A € 15.95 p/st 

Verbandkussen en Tassen 

1 x Rol hechtpleister 5 m x 2,5 cm  

8 x Wondpleister 10 x 6 cm  
10 x Pleister strips  

3 x Snelverband M 8 x 10 cm  

1 x Snelverband G 10 x 12 cm  

2 x Snelverbanddoek K 40 x 60 cm  

1 x Snelverbanddoek M 60 x 80 cm 

6 x Gaascompress 10 x 10 cm  

3 x Helanca windsel 4 m x 8 cm 

2 x Driekante doek 96x96x136 

4 x Anti infectie handschoenen 

1 x Reddingsdeken G/Z  

1 x Lister verb. Schaar ver. 14 cm 

1 x gebruiks aanwijzing  

INHOUD: Verbandkussen

Verbandtas (Voor particulier en professioneel)  

De verbandtas is voorzien van een praktisch EHBO inhoud   
waaronder de DIN 13164. 

Het verbandkussen kan worden ingezet voor: 
-Wegvervoer per auto, bestelbus, vrachtauto, e.d. 
-Aan boord van pleziervaart schepen, motorboten, e.d.  
-Particulier voor op vakantie, thuis of onderweg 

Art. Nr. 1-2288219 In verbandtas   V.P.E. 10                             %A € 15.50 p/st 

2 x Helanca windsel 4 m x 6 cm 

1 x Rol hechtpleister 5 m x 2,5 cm  

8 x Wondpleister 10 x 6 cm  
10 x Pleister strips  

3 x Snelverband M 8 x 10 cm  

1 x Snelverband G 10 x 12 cm  

2 x Snelverbanddoek K 40 x 60 cm  

1 x Snelverbanddoek M 60 x 80 cm 

6 x Gaascompress 10 x 10 cm  

3 x Helanca windsel 4 m x 8 cm 

2 x Driekante doek 96x96x136 

4 x Anti infectie handschoenen 

1 x Reddingsdeken G/Z  

1 x Lister verb. Schaar ver. 14 cm 

1 x gebruiks aanwijzing  

INHOUD: Verbandkussen

2 x Helanca windsel 4 m x 6 cm 

Kombi Verbandtas (particulier en professioneel) 

De verbandtas is voorzien van een praktisch EHBO inhoud 
(dezelfde inhoud als de verbandtas), 
gevaren driehoek (ECE) en reflectie vest (EN 471)  

De kombi verbandtas kan worden ingezet voor: 
-Wegvervoer per auto, bestelbus, vrachtauto, e.d. 
-Particulier voor op vakantie, thuis of onderweg 

Art. Nr. 1-2288218 Kombi verbandtas    V.P.E. 10                           %A € 29.95 p/st 
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 ZUURSTOF EN BEADEMINGS SETS 

OXYBAG -HIT® zuurstof set 

Zuurstofset bestaande uit: 
-Zuurstof cilinder 2 liter (gevuld)  
-Reduceerventiel Oxyway-fine (regelbaar 3-15 Ltr/Min) 
-Lifeway® reanimatie / beademingsmasker 
-Disposable masker met slang 
-Nylon schoudertas met cilinder bevestiging 
-Afmetingen 45 x 14 x 20 cm  
-Gewicht 1.5 kg (leeg) 
-Set reserve onderdelen 

De set is geschikt om personen die zelfstandig ademen extra zuurstof toe te dienen. Het life-way® 
reanimatie/beademingsmasker is geschikt om personen die niet zelfstandig ademen te reanimeren. 
Let op: Zuurstof valt onder de medicijn wet, hervullen is enkel via uw leverancier mogelijk. 

LIFE-WAY® reanimatie / beademingsmasker 

Het Life-way® reanimatie / beademingsmasker omvat direct de 
mond en neus van het slachtoffer. 
Hierdoor kan men het slachtoffer direct beademen en eventueel van 
extra  zuurstof voorzien via de O2 aansluiting. 

Het Life-way® masker geeft een beter gevoel met het slachtoffer 
dan met een knijpbalg. Zeker i.g.v. obstructie van de luchtwegen. 

De Life-way® is voorzien van een TUV  gekeurde terugslagklep die de 
hulpverlener beschermt tegen uitgeademde schadelijke  gassen.  
Bovendien beschermt de terugslagklep tegen besmettelijke ziekten zoals 
HIV en Hepatitus. 

RESCUE-BOX® zuurstof set 

De Rescue-box® bevat de volgende onderdelen: 
-Zuurstof cilinder 2 liter (gevuld) 
-Reduceerventiel Oxyway-fine (regelbaar 3-15 Ltr/Min) 
-Disposable masker met slang 
-Lifeway® beademingsmasker  
-Peli koffer 
-Afmetingen 50 x 40 x 20 cm 
-Gewicht 3.5 Kg (leeg) 

Wordt geleverd in een koffer van Peli met de  
eigenschappen: 
-Zeer sterk ABS kunststof en stootvast  
-Waterdicht 
-Met bevestigingsbanden en opbergvakken. 

LET OP ! 
Foto geeft impressie 
van mogelijkheden 

Art. nr. 2-2288222 M.V.E. 1 stuks               %B € 860.- p/st 

Art. nr. 2-2288233 M.V.E. 5 stuks / V.P.E. 10 stuks            %B € 39.50 p/st 

Art. nr. 2-2288224 M.V.E. 1 stuks                            %B €1395.- p/st 
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BRANCARDS 

Brancard enkel vouwbaar 

Aluminium draag brancard 1 x vouwbaar. 
Conform DIN 13024 N. 

De draagbaar is in de lengte richting vouwbaar en  
voorzien van 2 fixatie banden met snelsluiting. 
De draagbaar is voorzien van 4 vaste voeten en        
afgewerkt met kunststof afschermingen.  

Als optie is leverbaar een kunststof  
bescherm hoes of opbergkast met extra  
bergruimte 

Art. nr. 5-2288085 Brancard enkel vouwbaar  M.V.E. 1 stuks       %D € 188.-    p/st  

Art. nr. 5-2288091 Bescherm hoes dubbel vouwbaar   M.V.E. 1 stuks       %D €   37.50 p/st  

Art. nr. 5-2288090 Brancard dubbel vouwbaar     M.V.E. 1 stuks      %D € 215.-    p/st  

Art. nr. 5-2288086 Bescherm hoes enkel vouwbaar M.V.E. 1 stuks       %D €   42.50 p/st  

Brancard dubbel vouwbaar 

Aluminium draag brancard 2 x vouwbaar. 
Conform DIN 13024 K. 

De draagbaar is in de lengte en breedte richting     
vouwbaar en voorzien van 2 fixatie banden met      
snelsluiting.De draagbaar is voorzien van 4 vaste      
voeten en afgewerkt met kunststof afschermingen.  

Als optie is leverbaar een kunststof  
bescherm hoes of opbergkast met extra  
bergruimte 

Brancard kasten 

Voor het opbergen van brancards en EHBO trommels  
heeft u de keus uit 2 kasten van metaal in de kleur RAL 2004 Oranje. 
Beide kasten worden met slot en sleutel geleverd. 

Laag model 
Het lage model is geschikt voor de “2 x vouwbare brancard”. 
Daarbij biedt deze kast 2 extra legplanken en opbergruimte voor 
andere materialen.   

Afmetingen lage kast: 112 x 49 x 20 cm. (HxBxD) 

Hoog model 
Het hoge model is geschikt voor de “1 x vouwbare brancard” 
Daarbij biedt deze kast de mogelijkheid om aan de binnenzijde 
van de deur extra uitrusting te plaatsen in een ophangbeugel met 
de afmetingen 31 x 21 x 13 cm. (BxHxD)  

Afmetingen hoge kast: 200 x 30 x 20 cm. (HxBxD) 

Art. nr. 5-2288599 Brancard kast HOOG         M.V.E. 1 stuks       %D € 212.50 p/st  

Art. nr. 5-2288598 Brancard kast LAAG      M.V.E. 1 stuks      %D € 228.-    p/st  

9-14



Medisafe Eye and face wash spoelfles 

Ontwikkeling 
De medisafe “Eye and face wash” is in 2004 ontwikkeld door handels onderneming Schotting. 
Het doel was om een universele oog/spoelfles te ontwikkelen met de volgende eigenschappen: 

-Direct gebruiks klaar. 

-Min. 10 minuten spoeltijd. 

-Geschikt voor meerdere spoeldoeleinden. 

-Geschikt voor inw./uitwendig medisch gebruik. 

-Spoeling van ogen en gelaat zonder extreem           
 vloeistof verlies. 

-Irrigatie van open wonden en schaafwonden    
 zonder extreem vloeistof verlies. 

-Koeling van brandwonden 

Uiteindelijk is met bovenstaande wensenlijst    
de Medisafe “Eye and face wash” ontwikkeld. 

Waardering -> ARBO Innovation Award 2005 
In 2005 is de Medisafe “Eye and face wash” ingezonden voor de        
ARBO Innovation Award 2005.  
De Eye and face wash bleek één van de 5 genomineerde  
producten uit de vele inzendingen.  
De lange spoeltijd tot 15 minuten en het multifunctionele karakter van 
de spoelfles waren de reden voor deze positieve beoordeling. 

Werking 
De Eye and face wash     
heeft bewezen dat eenvoud 
bijzonder krachtig kan zijn.  
De fles bevat 500 ml gesteriliseerde NaCl 0,9%            
fysiologische zoutoplossing geschikt voor inwendig en 
uitwendig gebruik. Dit is noodzakelijk omdat de vloeistof 
ook op open wonden wordt toegepast.  
Onder de dop bevind zich een  
unieke sproeier/vernevelaar die door in de fles te knijpen 
voldoende vloeistof afgeeft. De straaltjes en nevel      
priemen niet in ogen of wonden. 

Oogbadje ?  
In het afgelopen jaar werden wij regelmatig benaderd met de vraag “waar is het oogbad ?”  
welnu, de Eye and face wash heeft om verschillende redenen geen oogbad nodig.  

Het oogbad van verschillende merken heeft doorgaans de functie van flow regeling, zodra het oog-
bad van het oog wordt gehaald loopt de vloeistof er met grote snelheid uit en is hierdoor niet  
geschikt voor andere doelen.  

Ook de menselijke reactie is een bepalende factor, in 1e instantie sluit men in een reflex het oog. 
Het sluiten van het oog beperkt echter de traanvorming wat een reactie van het lichaam is om het 
oog te reinigen.  
Normaal gesproken opent elk persoon binnen 10 seconden het oog, waardoor de traanvorming pas 
echt op gang komt. Het oogbadje dient dus per definitie niet voor het open houden van het oog.
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Oog spoeling en spoel middelen 

Art. Nr. 3-2288907 €   6.50 p/st 

Art. Nr. 2-2288979 Wandbeugel tbv spoelfles M.V.E. 3 st. /V.P.E. 12 st.     %B €   7.50 p/st 

Art. Nr. 3-2288927 Spoelset in wandkoffer  M.V.E. 6 st. /V.P.E. 12 st.     %C € 27.50 p/st 

Spoelfles 500 ml   M.V.E. 10 st. /V.P.E. 24 st.   %C

Eye and face wash spoelfles 

Multi functionele spoelfles gevuld met 500 
ml fysiologisch zoutoplossing 0,9 % NaCl  
(R)Steriel. 

Geschikt voor: 
Spoelen van ogen, gelaat en overige huid. 
Irrigeren open- en schaafwonden. 
Koelen van brandwonden (Max 20 %) 

Steriel met huideigen vloeistof geschikt 
voor uitwendig en inwendig gebruik. 

Wandbeugel als optie leverbaar 

EHBO spoel set 

Spoelset bestaande uit: 
-1 Draagkoffer met wandplaat en pictogram 
-2 Medisafe Eye and face washes 
-1 Steriele verbanddoek (60 x 80 cm) 
-1 Reddings/isolatiedeken (160 x 210 cm) 
-2 Paar latex anti infectie handschoenen 

De spoelset biedt uitgebreide spoelmogelijkheden. 
De EHBO set biedt tevens de mogelijkheid om het 
slachtoffer op locatie te verzorgen en transport  
gereed te maken en naar arts of ziekenhuis te 
brengen. 

Art. Nr. 3-2288210 Spoelsysteem op kraan  M.V.E. 1 st. /V.P.E. 5 st.     %C € 97.50 p/st 

Kraan oogspoel systeem 

Voor montage op bestaande kraan. 

D.m.v. knop kan men de keuze maken uit: 
-Water uit de kraan 
-Spoelwater uit het spoelsysteem. 

Spoel sproeiers zijn afgeschermd met stofdoppen. 
Zodra spoelsysteem wordt geactiveerd, worden de 
stofdoppen van de sproeiers gespoeld. 
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Brandwonden behandeling en dekens 

Blusdekens 

Hoge kwaliteit blusdekens in foudraal. 
Leverbaar in de maatvoering: 
-1,75 x 1,75 m (volwassen personen) 
-1,20 x 1,80 m (Kinderen, kleine personen, keukens) 

De blusdekens zijn gemaakt van 3 lagen Nomex®.  
Een vlam vertragend materiaal. 
Hierdoor kunnen brandbare gassen van de vuurhaard niet door de dekens 
heen trekken en alsnog boven het deken ontbranden. 

Blusdeken 1,75 x 1,75 m  M.V.E. 2 st/ V.P.E. 5 st.       %C € 79.-  p/st Art. nr 3-2288969 

Blusdeken 1,20 x 1,75 m  M.V.E. 2 st/ V.P.E. 5 st.       %C € 49.-  p/st Art. nr 3-2288105 

Ypsilin brandwond spray 

Ypsilin brandwond spray werkt verkoelend op 1e en 2e graads      
verbrandingen, beperkt het risico op ontstekingen en bevordert 
de heling van de wond.  

De set bestaat uit: 
-1   x ypsilin pomp verstuiver 50 ml 
-10 x wond gaasjes 

Wondermiddel ? 
Naast de verkoelende werking van ypsilin spray is het product ook 
geschikt voor het desinfecteren en reinigen van steek-, snij-  en 
schaafwonden. Bovendien bevat ypsilin antibioticum waardoor              
ontstekingen van wonden wordt voorkomen.  
Tot 2004 was dit product enkel verkrijgbaar via de apotheek, door 
wijzigingen in wetgeving nu vrij verkrijgbaar. 

 € 6.95 p/st Art. nr. 2-2288217 M.V.E. 5 st / V.P.E. 12 st       %B Ypsilin spray 50 ml 

Redding / Isolatie deken  

Redding en isolatie deken van aluminium/polyester folie met goud en 
zilver zijde. 
Verhindert afkoeling en opwarming van slachtoffers en is toepasbaar 
als hitteschild. 

Afmetingen: 160 x 210 cm 

Verkrijgbaar in balie display doos a 20 stuks  

Redding/isolatie deken  M.V.E. 10 st / V.P.E. 20 st.     %B € 1.75  p/st Art. nr 2-2288281 
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Burnfree® kompressen en brandwonden set  

Burnfree®  brandwond kompressen 

Deze brandwond kompressen zijn op waterbasis en     
bieden direct verkoeling en beperking van pijn          
klachten. Bovendien bevordert Burnfree®  de heling van 
1e en 2e graad brandwonden. 

Kompressen van Burnfree® zijn leverbaar in  
verschillende maatvoeringen: 

-Burnfree kompress   5 x 15 cm  (vinger/hand) 
-Burnfree kompress 10 x 10 cm  (universeel) 
-Burnfree kompress 20 x 20 cm  (universeel) 
-Burnfree kompress 30 x 30 cm  (groter huid oppervlak) 

Naast kompressen is Burnfree® ook leverbaar als gel in knijpfles: 
-Burnfree knijpfles 59 ml    (universeel) 

Burnfree®  producten bieden directe verkoeling en verlichting van pijn, raadpleeg      
echter ten alle tijden een arts.  

Artikel nr. Type Prijs Verpakking

2-2288101 Burnfree® kompress 5 x 15 cm €   5.50  p/st MVE 10 st / VPE 60 st   %B

2-2288102 Burnfree® kompress 10 x 10 cm €   6.00  p/st MVE 10 st / VPE 60 st   %B

2-2288103 Burnfree® kompress 20 x 20 cm € 10.75  p/st MVE 5 st / VPE 30 st     %B

2-2288104 Burnfree® kompress 30 x 30 cm € 19.75  p/st MVE 4 st / VPE 20 st     %B

2-2288106 Burnfree® gel in fles 59 ml  €   6.95  p/st MVE 8 st / VPE 48 st     %B

Medisafe brandwonden set universeel 

De Medisafe brandwonden set wordt geleverd in een oranje 
wandkoffer met wandhouder. 
De inhoud is samengesteld uit verschillende producten       
specifiek voor brandwonden. De brandwond kompressen zijn 
van Burnfree®.  

De inhoud bestaat uit: 
2 x Burnfree kompress   5 x 15 cm (vinger/hand) 
2 x Burnfree kompress 10 x 10 cm (universeel) 
1 x Burnfree kompress 20 x 20 cm (universeel) 
1 x Burnfree kompress 30 x 30 cm (groter huid oppervlak) 
1 x Ypsilin brand & wond spray   
1 x Ideaal windsel + klemmen 8 cm x 4 m 
1 x Hechtpleister 2.5 cm x 5 m 

Geschikt voor horeca en industrie.  

Art. Nr. 1-2288107 Medisafe brandwonden set universeel M.V.E. 1 stuks   %A € 69.-  p/set 

Grotere afmetingen en body packs op aanvraag verkrijgbaar. 
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Pleister materialen 

STEROPLAST PLEISTERS 

Ons huismerk voor pleister materialen is het merk 
Steroplast. Steroplast is een producent van    
hoogwaardig pleister materiaal en afkomstig uit    
Engeland. 

Toepassing en normering 
Steroplast levert pleisters van hoge kwaliteit in 
huidskleur en Blue Detectable, deze zijn specifiek 
voor de voedsel verwerkende industrie conform 
HACCP en EUREP-GAP. 

Kwaliteit en eigenschappen 
De pleister materialen zijn hypoallergeen, steriel 
verpakt en van hoge kwaliteit. Bij de productie  worden de pleisters gesneden i.p.v. uitgestanst. Het voordeel 
hiervan is dat de pleisters tijdens het werk niet in een bolletje wol met losse draden verandert, maar juist heel 
blijft. De kleefkracht is uitmuntend, tijdens tests binnen ons bedrijf bleven de pleisters makkelijk 72 uur op hun 
plek zitten. Alle pleisters worden in praktische dispenser doosjes geleverd.

Assortiment dozen 

De assortiment dozen zijn voorzien 
van 100 pleisters in 7 verschillende 
praktische maatvoeringen. 

Art nr. 2-2288020 6038S  Assortiment 100 st. huidskleur M.V.E./ V.P.E. 6 st  %B € 15.50 p/doos

Art nr. 2-2288040 5638S  Assortiment 100 st. blue detect. M.V.E./ V.P.E. 6 st  %B € 15.50 p/doos

Wikkel pleister 

Vinger / wikkel pleister per 50 stuks.  
In dispenser doosje. 

Afmetingen: 
17 x 2 cm 

Art nr. 2-2288025 6230S  Wikkel pleister 50 st. huidskleur M.V.E./ V.P.E. 6 st  %B € 8.50   p/doos

Art nr. 2-2288046 5914S  Wikkel pleister 50 st. blue detect. M.V.E./ V.P.E. 6 st  %B € 11.25 p/doos

Pleister en verzorgingsset 

De pleister en verzorgingsset is in een      
huidskleur en blue detectable voor HACCP en 
EUREP-GAP uitvoering leverbaar. 

De set bevat: 
-RVS feilchfeld punt pincet 
-Assortiment doos 100 stuks / 7 maten 
-Desinfectie wipes 100 stuks  

Verpakt in folie met informatie oplegvel.  

Art nr. 2-2288054 Pleister en verzorgingset blue detectable M.V.E. 3/V.P.E. 6 st  %B € 22.50 p/doos

Art nr. 2-2288053 Pleister en verzorgingset huidskleur M.V.E. 3/V.P.E. 6 st  %B € 22.50 p/doos
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Pleister materialen 

Knokkel pleister 
Knokkel pleister per 50 stuks. 
In dispenser doosje. 
Afmetingen: 
7.5 x 4 cm 

Art nr. 2-2288026 6035  Knokkel 50 st. huidskleur M.V.E.6 / V.P.E. 12 st  %B € 9.50 p/doos

Art nr. 2-2288048 5613  Knokkel 50 st. blue detect. M.V.E.6 / V.P.E. 12 st  %B € 8.40 p/doos

Wond pleister 4 x 4 cm 
Wond pleister per 50 stuks.  
In dispenser doosje. 
Afmetingen: 
4 x 4 cm 

Art nr. 2-2288025 6221  Wond pleister 50 st. huidskleur M.V.E.6 / V.P.E. 12 st  %B € 4.95 p/doos

Art nr. 2-2288046 5601R  Wond pleister 50 st. blue detect. M.V.E.6 / V.P.E. 12 st  %B € 4.95 p/doos

Wond pleister 6 x 2 cm 
Wond pleister per 100 stuks.  
In dispenser doosje. 
Afmetingen: 
6 x 2 cm 

Art nr. 2-2288031 6222  Wond pleister 100 st. huidskleur M.V.E.6 / V.P.E. 12 st  %B € 6.35 p/doos

Art nr. 2-2288042 5602R  Wond pleister 100 st. blue detect. M.V.E.6 / V.P.E. 12 st  %B € 5.95 p/doos

Wond pleister 7.5 x 2.5 cm 
Wond pleister per 100 stuks.  
In dispenser doosje. 
Afmetingen: 
7.5 x 2.5 cm 

Art nr. 2-2288032 6223  Wond pleister 100 st. huidskleur M.V.E.6 / V.P.E. 12 st  %B € 7.35 p/doos

Art nr. 2-2288042 5603R  Wond pleister 100 st. blue detect. M.V.E.6 / V.P.E. 12 st  %B € 6.70 p/doos

Wond pleister 7.5 x 5 cm 
Wond pleister per 50 stuks.  
In dispenser doosje. 
Afmetingen: 
7.5 x 5.0 cm 

Art nr. 2-2288033 6225  Wond pleister 50 st. huidskleur M.V.E.6 / V.P.E. 12 st  %B € 6.75 p/doos

Art nr. 2-2288044 5605  Wond pleister 50 st. blue detect. M.V.E.6 / V.P.E. 12 st  %B € 7.25 p/doos

Vingertop pleister 
Vingertop pleister per 50 stuks. 
In dispenser doosje. 
Afmetingen:  
7,2 x 4,2 cm 

Art nr. 2-2288024 6036  Vingertop 50 st. huidskleur M.V.E.6/ V.P.E. 12 st  %B € 8.95  p/doos

Art nr. 2-2288045 5912  Vingertop 50 st. blue detect. M.V.E.6/ V.P.E. 12 st  %B € 7.40  p/doos
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Pleisters en diverse materialen 

Wondpleister per meter of rol 

Wondpleister verkrijgbaar in blue detectable of huidskleur,  
in de lengtes 1 en 5 meter. 

Afmetingen: 
1 m x 6,0 cm huidskleur 
5 m x 7,5 cm huidskleur 

1 m x 6,0 cm blue detectable 
5 m x 6,0 cm blue detectable 

Art nr. 2-2288021  6454 1 m x 6 cm huidskleur M.V.E. 12 / V.P.E. 12 st  %B € 1.60 p/m.

Art nr. 2-2288265  6460 5 m x 7,5 cm huidskleur M.V.E. 3 / V.P.E. 6 st     %B € 9.50 p/doos

Hechtpleister strips 

Hecht strips voor het sluiten van snijwonden en hechtingen. 
Verpakt in doosje met 10 x 5 strips. 

Afmetingen: 
3 mm x 75 mm 

Art nr. 2-2288254 7858  Hecht pleister strips 50 st. M.V.E.1 / V.P.E. 3 st  %B € 11.50 p/doos

hechtpleister 

Hechtpleister op rol, hypoallergeen in blue detectable en  
surgical paper tape white 

Afmetingen: 
5 m x 2,5 cm 

Art nr. 2-2288298 6873 Hechtpl. 5m x 2,5 cm wit M.V.E. 12/V.P.E. 12 st %B € 0.95 p/st

Art nr. 2-2288055 5682  Hechtpl. 5m x 2,5 cm blue detect. M.V.E. 12/V.P.E. 12 st %B € 2.20 p/st

Disinfectie wipes  “cleaning wipes” 

100 Stuks desinfectie wipes in sachets. 
Chloor hexidine deppers, alcohol vrij. 

Hygiënische deppers zodat een aanraking van de wond  
niet tot contaminatie van overig disinfectie middel leidt. 

Verpakt in wand dispenser doos met 100 cleaning wipes.    

Art nr. 2-2288050 8021 Cleaning wipes 100 st. M.V.E.3 / V.P.E. 6 st  %B € 8.75 p/doos

Art nr. 2-2288264 9004/1 1 m x 6 cm blue detect. M.V.E. 5 / V.P.E. 10 st   %B € 1.50 p/m.

Art nr. 2-2288262 9004/5 5 m x 6 cm blue detect. M.V.E. 3 / V.P.E. 6 st     %B € 7.40  p/doos
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Art. nr. Omschrijving Specificatie M.V.E Aantal Con. Prijs 

Verp. p/verp 

2-2288 276 Alarmkaart   112(NL)  of 100(B)  A5 form. 25 1 %B €   0,75   p/st 

2-2288 003 Alcohol 70 %  (om huid te reinigen) 100 ml 1 12 %B €   1,95   p/st  

2-2288 282 Beademing Mondlapjes NW 10 stuks 23 x 34 cm 5 10 %B €   0,75   p/st 

2-2288 233 Beademing /reanimatie LIFEWAY Masker  In etui 1 1 %B € 39,50   p/st 

2-2288 012 Beademing Life saving kiss In gripzak 1 10 %B €   1.80   p/st 

2-2288 281 Deken - Reddingsdeken G/Z 160 x 210 cm 1 20 %B €   1,75   p/st  

2-2288 251 Driekante doek katoen 20 1 %B €   1.65   p/st  

2-2288 296 Driekante doek disposable 40 1 %B €   0,50   p/st  

2-2288 244 Gaas kompres steriel gaas 5 x 5 cm 1 100 %B €   9.50   p/d  

2-2288 243 Gaas kompres steriel gaas  9 x 5 cm 1 100 %B € 11.00   p/d  

2-2288 283 Gaas kompres steriel gaas 10 x 10 cm 2 25 %B €   5.50   p/d  

2-2288 284 Gaas kompres Alumed niet verklevend steriel 10 x 10 cm 1 100 %B € 38,50   p/d  

2-2288 912 Handschoenen naadloos Vinyl  Large 25 4 paar %B €   0,60   p/4  

3-2288 910 Handschoenen naadloos Latex  Large 5 100 paar %C €   5,95   p/d  

2-2288 055 Hechtpleister blue detec 5m x 2,5 cm 1 12 %B €   2.20   p/st  

2-2288 298 Hechtpleister surgical paper  5m x 2,5 cm 1 12 %B €   0.95   p/st  

2-2288 215 Knevel verband Velcro sluiting Tourniquet 60 x 2 cm 1 10 %B €   2.50   p/st  

2-2288 261 Koelspray 150 ml 150 ml 1 12 %B €   9.95   p/st 

2-2288 273 Pincet Feilch.feldt RVS   11.5 cm 1 10 %B € 21,00   p/d  

2-2288 279 Scharen Lister. RVS      14 cm 1 10 %B € 26.50   p/d  

2-2288 255 Scharen Lister. Vernikkeld  14.5 cm 1 10 %B €   9,50   p/d  

2-2288 240 Snelverband K. nr. 1   6 x 8 cm 1 80 %B € 37.50   p/d  

2-2288 241 Snelverband M. nr. 2    8 x 10 cm 1 70 %B € 40.00   p/d  

2-2288 242 Snelverband G  10 x 12 cm 1 60 %B € 42.50   p/d  

2-2288 236 Snelverband met hechtstrip  6 x 8 cm 1 25 %B €  0.90    p/st 

2-2288 099 Teken en beten set kompleet In etui 1 4 %B € 31.50   p/st  

2-2288 108 Teken tang in blister In blister 1 5 %B €  4.50   p/st 

2-2288 257 Veiligheid spelden bundel 12x50 st nr.2, vernik.  bundels 1 50 x 12 %B € 14.00   p/d 

2-2288 260 Verbandspray Ypsibal 50 gram 1 12 %B €   9.95   p/st     

2-2288 235M Vingerlingen naadloos Latex  Medium 3 100 %B €   2,50   p/d 

2-2288 235L Vingerlingen naadloos Latex  Large 3 100 %B €   2,50   p/d 

2-2288 288 Watten-verbandwatten zig-zag 50 gram 1 25 %B €   1.25   p/st  

2-2288 246 Watten-synthetische watten  3m x 10 cm 1 25 %B €   1.15   p/st  

2-2288 289 Windsel-Helanca (elastisch)  4m x 6 cm 1 20 %B €   9.50   p/d 

2-2288 290 Windsel-Helanca (elastisch)  4m x 8 cm 1 20 %B € 10.75   p/d 

2-2288 249 Windsel-Cambric (strak)  4m x 6 cm 1 10 %B €   8.00   p/d  

2-2288 250 Windsel-Cambric (strak)  4m x 8 cm 1 10 %B € 10,50   p/d  

2-2288 291 Windsel-Cambric (strak)  4m x 10 cm 1 10 %B € 12.50   p/d  

2-2288 297 Windsel-Ideaal 2 verbandkl. 4m x 8 cm 1 10 %B € 36.00   p/d 

 VERBAND en NAZORG producten 
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Verbandtrommel DIN 13164  

Voor internationaal en nationaal verkeer in Duitsland wordt           
de DIN 13164 verbanddoos als minimum voorgeschreven. 

Door de complete vulling is deze doos tevens geschikt voor          
al het internationaal verkeer in Europa. 

Geleverd in verbanddoos zonder wandhouder. 
Verkrijgbaar per pallet a 250 stuks of in overleg een lager aantal. 

Herkomst en voorschriften : Duitsland

EHBO internationaal 

Verbandkoffer DIN 13169 

Metalen koffer met gummi afdichting en wandhouder. 

De inhoud is conform DIN 13169 en geschikt voor: 
-handelsbedrijven met meer dan 50 personen; 
-reparatiebedrijven met meer dan 20 personen; 
-bouw- en montagebedrijven met meer dan 10 personen. 

De inhoud is samengesteld conform DIN 13169. 

Herkomst en voorschriften : Duitsland

Art. Nr. 1-2288218 DIN 13169 + wandhouder             M.V.E. 4 / V.P.E. 4 stuks      %A €  115.-  p/st 

Artikel nummer 1-2288220 Per pallet a 250 st. of in overleg %A € 13.50 p/st 

Verbandtas DIN 13160 

Rode nylon tas met verstelbare draagriem en reflectie. 

De inhoud is conform DIN 13160 en geschikt als 
nood-EHBO tas bij evacuatie van scholen. 
Conform voorschrift GUV 20.38  okt-1992. 

De inhoud is samengesteld conform DIN 13160. 

Herkomst en voorschriften : Duitsland

Art. Nr. 1-2288216 DIN 13160 in draagtas             M.V.E. 5 / V.P.E. 5 stuks      %A €  66.-  p/st 

Eurosafe EHBO koffer (Notfallkoffer) 

Aluminium draagkoffer wit, welke de volgende materialen bevat: 
-Zuurstoffles 1 liter (gevuld) 
-Reduceer constant 5 l/min 
-Beademingsbalg 
-Beademingsset met appendages  
-Mondmasker maat 3 en 5   
-Din 13157 verbandpakket. 

De inhoud is samengesteld conform DIN 13157. 
De zuurstofcilinder wordt gevuld geleverd en is direct inzetbaar. 

Herkomst en voorschriften : Duitsland 

Art. Nr. 1-2288223 Eurosafe EHBO koffer             M.V.E. 1 / V.P.E. 1 stuks      %A €  1495.-  p/st 
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Industrie verbandkoffer type I, II & III 

De industrie verbandkoffers zijn in 3 typen     
verkrijgbaar: 
Industrie I 
Industrie II 
Industrie III 
Samengesteld voor de Belgische industrie en 
conform de richtlijn “Nijverheids helper”           
en ARAB wetgeving. 
Met alarm kaart en alarm nummer 100. 

De koffers worden in oranje kunststof met  
wandhouder geleverd. Op de deksel word 
een groen kruis geplaatst. 

Herkomst en voorschrift : België 

Art. Nr. 1-2288161 INDU I        M.V.E. 12 / V.P.E. 12 stuks           %A €  37.50 p/st 

Art. Nr. 1-2288162 INDU II   M.V.E. 5 / V.P.E. 5 stuks              %A €  73.00 p/st 

NAZORG PAKKETEN volledige inhoud 

EHBO internationaal 

€  94.50 p/st INDU III                   M.V.E. 4 / V.P.E. 4 stuks              %AArt. Nr. 1-2288163 

ARAB verbanddoos ambulante wzh. 

Verbanddoos uitgerust met compacte en doeltreffende 
inhoud voor mobiele werkplaatsen met 1 of 2  
werknemers. 

EHBO uitrusting conform ARAB voor bedrijfswagens. 
Met alarm kaart en alarm nummer 100 

Herkomst en voorschrift : België

Art. Nr. 1-2288148 ARAB verbanddoos mobiele wpl.     M.V.E.12 / V.P.E. 12            %A €  33.75 p/st 

Art. Nr. 2-2288017 INDU I  inhoud  M.V.E. 3 / V.P.E. 12 stuks            %B €  29.50 p/st 

Art. Nr. 2-2288018 INDU II inhoud  M.V.E. 2 / V.P.E. 5 stuks              %B €  59.50 p/st 

€  70.50 p/st INDU III inhoud             M.V.E. 1 / V.P.E. 4 stuks              %BArt. Nr. 2-2288019 
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Richtlijnen Basis Bedrijfsverbandset BHV

Inhoud en kwaliteitseisen Basis 
Bedrijfsverbandset BHV 

Beoordelingslijst ten behoeve van controle door Het Oranje Kruis en leveranciers. 

Voor zover dat niet reeds bepaald is in de gebruikte normbladen, dient elk testrapport 

voorzien te zijn van: 

een verwijzing naar het desbetreffende normblad of de geformuleerde normomschrijving;

de naam van het artikel en het chargenummer van de fabrikant; 

namen en adressen van de fabrikant, de leverancier en het testlaboratorium. Indien het 

laboratorium niet volledig onafhankelijk is: de naam en adres van het onafhankelijk

toezichthoudend instituut; 

datum van de test(en); 

de resultaten van de testen (onverkort). 

Materiaal Aan-

tal

Criteria Voldaan
1

Minstens 210 cm x 160 cmreddingsdeken 1

Op de verpakking is duidelijk aangegeven met

pictogrammen of in tekst (Nederlands en bijvoorkeur

Engels) op welke wijze de deken aangebracht moet worden 

bij hitteverschijnselen en op welke wijze bij

koudeverschijnselen.

wondpleister assortiment 1 15 strips, waarvan tenminste:

2 strips 7,2 cm x 3,8 cm

4 strips 7,2 cm x 2,5 cm

4 strips 7,2 cm x 1,9 cm

strip van 1m x 6cmwondpleister 1

CE-verklaring zichtbaar op de verpakking

CE-verklaring zichtbaar op verpakking

Van buitenaf moet zichtbaar zijn dat het hulpmiddel niet

gebruikt is

beademingsmasker of 

gelaatsdoekjes

1

Bij gelaatsdoekjes dient een eventueel mondblokje stevig in

het plastic folie ingezet te zijn en dient zelf zo gemaakt te 

zijn dat deze zeer moeilijk kapot gebeten kan worden 
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Richtlijnen Basis Bedrijfsverbandset BHV

Als vloeistof dient gebruik gemaakt te zijn van 

Chloorhexidine 1,0% in Alcohol 70% of Povidonjodium

De verpakking dient maximaal 30 ml te bevatten.

Aan de buitenkant van de verpakking dient de 

houdbaarheidsdatum zichtbaar te zijn.

desinfectans 1

De tekst staat bij voorkeur in het  Nederlands en Engels

vermeld.

driekante doek 2 DIN 13168 

ideaalwindsel, 5 m x 6 cm 2 DIN 61632 – IB 6 W en S 

ideaalwindsel, 5 m x 8 cm 1 DIN 61632 – IB 8 W en S 

windsel elastisch hydrofiel 6cm 2 DIN 61631 en 61634 – FB 6 

windsel elastisch hydrofiel 8cm 2 DIN 61631 en 61634 – FB 8 

inhoudsopgave 1 Bij voorkeur met illustraties en in het Nederlands en Engels 

kleefpleister, 2½ cm 1 DIN 13019 – A 5 x 2,5 

Voor zover mogelijk NEN-EN 1644-1 en 1644-2 

De maatvoering dient tenminste 7,5 X 7,5 cm te zijn.

kompressen, niet-verklevend 3

Op de verpakking dient vermeld te zijn dat een niet klevend

materiaal is aangebracht op het gaas. 

handschoenen (paar) 3 DIN EN 455-1 en 455-2 

splinterpincet 1 DIN 58 238 of DIN 58 272 

kompressen steriel 10 x 10cm 5 NEN-EN 1644-1 en 1644-2 

kompressen steriel tenminste 5 

x 5cm

10 NEN-EN 1644-1 en 1644-2 

Afwijkende maatvoering is toegestaan mits deze tenminste

5 x 5 cm is en kleiner dan 10 x 10cm

Qua materiaaluitvoering dient dit te voldoen aan DIN 

61631 en 61634. Het oppervlakte van het wondkussen dient

minimaal 8 X 10cm te zijn.

snelverband no. 1 of M 2

Bij voorkeur elastische windsel.

Qua materiaaluitvoering dient dit te voldoen aan DIN 

61631 en 61634. Het oppervlakte van het wondkussen dient

minimaal 10 X 12cm te zijn.

snelverband no. 2 of G 2

Bij voorkeur elastische windsel.

De laatste versie van het namens Het Oranje Kruis

gepubliceerde versie. 

Is moeilijk verwijderbaar.

stroomdiagram (bij voorkeur in

deksel)

Onder aan het schema of in het deksel staat duidelijk de 

tekst: “Wij adviseren u een Eerste Hulpcursus.”

verbandschaar 1 DIN 58279-a 145 (dus geen koudgeslagen versie) of DIN 

13111 of ambulancierschaar

watten synthetisch 3 Minimale maatvoering is 2m x 7,5cm

Ook mag 2 rollen van tenminste 3m x 7,5cm of anders 

indien de totale lengte 6m is 
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Richtlijnen Basis Bedrijfsverbandset BHV

veiligheidsspelden 6

verbandklemmetjes elastisch 6 Mogen verpakt zitten bij Ideaalzwachtel 

wondsnelverband 6 x 8 cm 3 Maatvoering wondkussen conform DIN 13019 – E 8 X 6 

verpakking van de set Is stevig (test als beschreven bij DIN 13164: 6.1, 6.5) 

(doos of tas) Is vochtbestendig

Is bestand tegen temperatuurwisselingen (test als

beschreven bij DIN 13164: 6.3) en zon 

Sluit goed af

1

Bij verkoop moet te zien zijn dat de doos of tas niet

geopend is door anderen middels een eenvoudig te

verwijderen sealing of sluiting
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