
 
Verbandkoffers, verbandmateriaal en verbandbenodigdheden 
 
U zoekt nu in verbandkoffers, verbandmateriaal en verbandbenodigdheden. Kunt u niet vinden wat 

u zoekt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.  

 

Verbandtrommel voor dagelijks gebruik 

Verbandtrommel voor dagelijks gebruik in en rondom het huis en caravan. De B-verbandtrommels 

met wandhouder zijn gefabriceerd van stevig kunststof en wordt geleverd met wandhouder. Met de 

inhoud van deze verbandtrommel kunt u kleine verwondingen behandelen. Rijkelijk gevuld met 

diverse pleisters. 

Inhoud: 

50 Vingerpleister 2 x 18cm 

25 Vingertoppleister 4 x 7cm 

10 Wondpleisterstrips 2 x 7cm 

20 Wondpleisterstrips 2,5 x 7cm 

2 Steriele gaaskompressen 5cm x  5cm 

1 Wondpleister 1m x 6cm 

1 Hechtpleister 5m x 1,25cm 

2 Elastisch windsel 4m x 6cm 

1 Witte watten à 25gr 

15 Desinfecterende deppers 

1 Splinterpincet 8cm 

1 Lister verbandschaar 14cm 

1 Flacon alcohol 70% 100ml 

 

Daarom is deze verbandtrommel de beste koop: 

 Zeer degelijke slagvaste koffer van ABS kwaliteit. 

 Steriele inhoud maar liefst 4 jaar houdbaar! 

 Zeer compacte verbandtrommel. 

 Geleverd compleet met wandhouder. 

 Geschikt voor in en rondom het huis en caravan. 

 Rijkelijk gevuld met diverse pleisters. 

 Neemt weinig ruimte in waardoor makkelijk op te ruimen. 

 

 

 

 



 
BHV verbandkoffer 2011 

Compacte verbandkoffer met alle verbandmaterialen conform de nieuwe richtlijn van Het Oranje 

Kruis. Oranje Kruis richtlijn sluit aan bij de huidige ARBO eisen. Onze BHV verbandkoffer heeft het 

officiële goedkeuringsnummer VE 73-08. 

Deze koffer is overzichtelijk ingedeeld met alle verbandmaterialen achter transparante afdekplaten, 

zo blijft alles ook na meerdere keren openen netjes op zijn plaats. De houdbaarheid van de steriele 

producten is minimaal 4 jaar gegarandeerd. Wordt geleverd met wandhouder voor muurbevestiging. 

Afmetingen: 33 x 23 x13cm. Aanbevolen voor alle bedrijven en instellingen met een normaal 

bedrijfsrisico. 

 
Inhoud: 
 

3 Wondsnelverbanden 6cm x 8cm steriel 

4 Snelverbanden G 10cm x 12cm steriel 

5 Niet verklevende (alu)kompressen 10cm x 10cm steriel 

4 Steriele gaaskompressen 10cm x 10cm 

4 Steriele gaaskompressen 1/16  7,5cm x 5cm steriel 

2 Elastische zwachtel 4m x 6cm 

2 Zelfklevend zwachtel 

3 Ideaal windsel 5m x 8cm incl. 2 verbandklemmen 

3 Synthetische wattenrol 10cm 

1 Wondpleister 1m x 6cm 

1 Assortiment pleisterstrips à 20 stuks 

2 Driekante doeken viscose 

1 Reddingsdeken 210cm x 160cm 

1 Kleefpleister 5m x 2,5cm 

1 Verbandschaar Ambulancier RVS 

1 Mondkapje voor beademing 

1 Desinfectant 30ml 

1 Pincet 

1 Tekenpincet 

2 Paar wegwerphandschoenen 

1 Set hechtstrips minimaal 10 stuks 

1 Stappenplan eerste hulp 

Daarom is deze BHV verbandkoffer de beste koop: 

 Zeer degelijke slagvaste koffer van ABS kwaliteit. 

 Inhoud zeer overzichtelijk en daardoor snel voor het grijpen. 

 Transparante afdekplaten zorgen dat inhoud netjes blijft zitten. 

 Steriele inhoud maar liefst 4 jaar houdbaar! 

 Mogelijkheid koffer te verzegelen. 

 Geleverd compleet met wandhouder. 

 Duidelijke signaalkleur zodat de verbandkoffer voor iedereen goed zichtbaar is. 



 
BHV verbandkoffer HACCP 

Verbandkoffer voor voedselindustrie, horeca of bedrijfsrestaurant conform de nieuwe Oranje Kruis 

normen. Voor toepassingen in de food industrie worden volgens de HACCP normen blauwe detectie 

pleisters aanbevolen zodat ze niet ongemerkt in de maaltijden terecht kunnen komen. In deze koffer 

zitten naast allerhande verbandmaterialen ook deze speciale pleisters in diverse formaten. Wordt 

geleverd compleet met wandhouder. Afmetingen: 33 x 23 x 13cm. 

Inhoud: 
 
3 Wondsnelverbanden 6cm x 8cm steriel 

4 Snelverbanden G 10cm x 12cm steriel 

5 Niet verklevende (alu)kompressen 10cm x 10cm steriel 

4 Steriele gaaskompressen 10cm x 10cm 

4 Steriele gaaskompressen 1/16  7,5cm x 5cm steriel 

2 Elastische zwachtel 4m x 6cm 

2 Zelfklevend zwachtel 

3 Ideaal windsel 5m x 8cm incl. 2 verbandklemmen 

3 Synthetische wattenrol 10cm 

1 Wondpleister detectie 1m x 6cm 

1 Assortiment detectie pleisterstrips à 20 stuks 

2 Driekante doeken viscose 

1 Reddingsdeken 210cm x 160cm 

1 Kleefpleister  HACCP 5m x 2,5cm 

1 Verbandschaar Ambulancier RVS 

1 Mondkapje voor beademing 

1 Desinfectant 30ml 

1 Pincet 

1 Tekenpincet 

2 Paar wegwerphandschoenen 

1 Set hechtstrips minimaal 10 stuks 

1 Stappenplan eerste hulp 

 

Daarom is deze BHV verbandkoffer HACCP de beste koop: 

 Zeer degelijke slagvaste koffer van ABS kwaliteit. 

 Inhoud zeer overzichtelijk en daardoor snel voor het grijpen. 

 Transparante afdekplaten zorgen dat inhoud netjes blijft zitten. 

 Steriele inhoud maar liefst 4 jaar houdbaar! 

 Mogelijkheid koffer te verzegelen. 

 Geleverd compleet met wandhouder. 

 Duidelijke signaalkleur zodat de verbandkoffer voor iedereen goed zichtbaar is. 

 



 
Verbandkoffer A4 (compact) ARBO 

Stevige en compacte verbandkoffer met de bekende "A" inhoud, wordt geleverd met wandhouder. 

De verbandkoffer A is geschikt voor elk bedrijf met meer dan 10 werknemers, of bedrijven met een 

hoog bedrijfsrisico. Afmetingen: 33 x 23 x13 cm. 

Inhoud: 

2 Wondsnelverband 6cm  x  8cm steriel 

4 Snelverbanden K. 6cm x  8cm steriel 

2 Snelverbanden M. 8cm x 10cm steriel 

1 Snelverband G. 10cm x 12cm steriel 

16 Steriele gaaskompressen 1/16  7,5cm x 5cm 

10 Steriele gaaskompressen 5cm x 5cm 

10 Steriele gaaskompressen 10cm x 10cm 

2 niet verklevende (alu) kompressen 8cm x 10cm steriel 

2 niet verklevende (alu) kompressen 10cm x 12cm steriel 

4 Synthetische wattenrol 2m x 10cm 

3 Hydrofiel windsels 4m x 6cm 

3 Hydrofiel windsels 4m x 8cm 

2 Cambric windsels 4m x 8cm 

2 Cambric windsels 4m x 10cm 

2 Witte watten à 25 gram 

3 Driekante doeken 

1 Assortiment wondpleisters met wondkussen à 20 stuks 

1 Kleefpleister 5m x 2,5cm breed 

1 Wondpleister 1m x 6cm 

1 Mondkapje voor beademing 

1 Knievormige verbandschaar 

4 Disposable handschoenen 

6 Verbandklemmen 

6 Veiligheidsspelden 

1 Pincet 

1 Desinfectant 30ml 

Daarom is deze verbandkoffer A4 de beste koop: 

 Zeer degelijke slagvaste koffer van ABS kwaliteit. 

 Inhoud zeer overzichtelijk en daardoor snel voor het grijpen. 

 Transparante afdekplaten zorgen dat inhoud netjes blijft zitten. 

 Steriele inhoud maar liefst 4 jaar houdbaar! 

 Mogelijkheid koffer te verzegelen. 

 Geleverd compleet met wandhouder. 

 Duidelijke signaalkleur zodat de verbandkoffer voor iedereen goed zichtbaar is. 

Ook verkrijgbaar in een ruimere verbandkoffer A3. 



 
Verbandtrommel B2 ARBO 

Bedrijfsverbandtrommel voor op de werkvloer. De B-verbandtrommels met wandhouder zijn 

gefabriceerd van stevig kunststof. Zij zijn geschikt voor voertuigen, binnenvaart en eenvoudige 

bedrijfsvormen tot 10 personen. De B-trommels voldoen aan de eisen gesteld in de 

Arbeidsomstandighedenwet (ARBO). Aanbevolen als aanvulling op de Bedrijfsverbandset (richtlijn 

Oranje Kruis 2011). Hiermee kunt u kleine verwondingen behandelen en blijft de inhoud van de 

verplicht Bedrijfsverbandset compleet.  

Inhoud: 

2 Wondsnelverband 6cm x 8cm steriel 

4 Snelverband K. 6cm x 8cm steriel 

2 Snelverband M. 8cm x 10 cm steriel 

16 Steriele gaaskompressen 1/16  7,5cm x 5cm 

10 Steriele gaaskompressen 5cm x 5cm 

2 Niet verklevende (alu) kompressen 8cm x 10cm steriel 

4 Hydrofiel windsel 6cm 

1 Hydrofiel windsel 8cm 

1 Wondpleister 1m x 6m 

1 Synthetische wattenrol  2m x 10cm 

1 Hechtpleister breed 5m x 2,5cm 

1 Driekante doek viscose 

1 Witte watten à 25 gram 

2 Paar handschoenen 

1 Desinfectant 10ml 

1 Mondkapje voor beademing 

3 Veiligheidsspelden 

4 Verbandklemmetjes 

1 Splinterpincet 

1 Lister verbandschaar RVS 

 

 

Daarom is deze verbandtrommel B2 de beste koop: 

 Zeer degelijke slagvaste koffer van ABS kwaliteit. 

 Steriele inhoud maar liefst 4 jaar houdbaar! 

 Zeer compacte verbandtrommel. 

 Geleverd compleet met wandhouder. 

 Geschikt voor eenvoudige bedrijfsvormen met minder dan 10 werknemers. 

 Neemt weinig ruimte in waardoor makkelijk op te ruimen. 

 

 



 
Verbandkoffer B3 ARBO 

Bedrijfsverbandkoffer in duidelijke signaalkleur  voor op de werkvloer. De B-verbandkoffer met 

wandhouder zijn gefabriceerd van stevig kunststof. Zij zijn geschikt voor voertuigen, binnenvaart en 

eenvoudige bedrijfsvormen tot 10 personen. De B3 verbandkoffers voldoen aan de eisen gesteld in 

de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) en zijn gevuld volgens richtlijn Oranje Kruis 2011.   

Inhoud: 

2 Wondsnelverband 6cm x 8cm steriel 

4 Snelverband K. 6cm x 8cm steriel 

2 Snelverband M. 8cm x 10cm steriel 

16 Steriele gaaskompressen 1/16  7,5cm x 5cm 

10 Steriele gaaskompressen 5cm x 5cm 

2 Niet verklevende (alu) kompressen 8cm x 10cm steriel 

4 Hydrofiel windsel 4m x 6cm 

1 Hydrofiel windsel 4m x 8cm 

1 Wondpleister 1m x 6m 

2 Synthetische wattenrol 10cm breed 

1 Kleefpleister 5m x 2,5cm 

1 Driekante doek 

2 Witte watten à 10g 

2 Paar Handschoenen 

1 Desinfectant 30ml 

1 Mondkapje voor beademing 

3 Veiligheidsspelden 

4 Verbandklemmetjes 

1 Splinterpincet 

1 Lister Verbandschaar RVS 

 

Daarom is deze verbandkoffer B3 de beste koop: 

 Zeer degelijke slagvaste koffer van ABS kwaliteit. 

 Inhoud zeer overzichtelijk en daardoor snel voor het grijpen. 

 Transparante afdekplaten zorgen dat inhoud netjes blijft zitten. 

 Steriele inhoud maar liefst 4 jaar houdbaar! 

 Mogelijkheid koffer te verzegelen. 

 Geleverd compleet met wandhouder. 

 Geschikt voor eenvoudige bedrijfsvormen met minder dan 10 werknemers. 

 Duidelijke signaalkleur zodat de verbandkoffer voor iedereen goed zichtbaar is. 

 

 

 



 
Verbandtrommel B12 vrachtwagen 

Bedrijfsverbandtrommel voor onderweg in vrachtwagens en andere bedrijfswagens.  

De B-verbandtrommels met wandhouder zijn gefabriceerd van stevig kunststof. De B-trommels 

voldoen aan de eisen gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO). In vrachtwagens met een 

laadvermogen van meer dan 500 kg. is een verbandtrommel verplicht. De inhoud is samengesteld 

volgens art. 12 van het rijtijdenbesluit van 1972 en daardoor zeer compleet. Ze worden geleverd 

inclusief wandhouder. 

Inhoud: 

4 Snelverband K. 6cm x 8cm steriel 

2 Snelverband M. 8cm x 10cm steriel 

1 Snelverband G.  10cm x 12cm steriel 

3 Steriele gaaskompressen 5cm x 5cm 

2 Paar handschoenen 

1 Wondpleister 1m x 6cm 

2 Elastische windsel 6cm 

1 Hechtpleister  breed 5m x 2,5cm 

5 Desinfecterende deppers 

1 Driekante doek viscose 

1 Witte watten à 25g 

2 Veiligheidsspelden 

1 Splinterpincet 

1 Verbandschaartje 

 
 

Daarom is deze verbandtrommel B12 de beste koop: 

 Zeer degelijke slagvaste koffer van ABS kwaliteit. 

 Steriele inhoud maar liefst 4 jaar houdbaar! 

 Zeer compacte verbandtrommel. 

 Geleverd compleet met wandhouder. 

 Geschikt voor vrachtwagens volgens ministeriële regelgeving 

 Neemt weinig ruimte in waardoor makkelijk op te ruimen. 

 

 

 

 

 

 



 
PSF Medical Rescuebag EHBO/BHV rugtas 

Deze EHBO-tas is onmisbaar voor elke (semi)professionele hulpverlener bij evenementenorganisaties 

of bedrijfshulpverlening. Met deze EHBO-tas kunt u erop vertrouwen dat uw materiaal blijft zitten 

waar u het heeft geplaatst.  

De EHBO-tas is te dragen als rugtas met twee draagbanden en heupgordel, maar kan ook met enkele 

(lange) schouderband worden gedragen. De achterkant is voorzien van een reflectiestreep en 

transparant etui voor identiteitsbewijs of hulpverlenerspas.  

De EHBO-tas heeft een groot voorvak en twee ruime zijvakken. Wanneer de voorklep wordt 

geopend, wordt een compartiment voor EHBO-materialen zichtbaar. Ingenaaide elastieken banden 

zorgen dat elk rolletje verband op zijn plek blijft zitten. Ook bevat dit compartiment vakken voor 

gaasverbandjes. De werkelijke kracht van deze tas zit echter achter dit compartiment. 

In het achterste compartiment bevinden zich drie kleurgecodeerde, transparante etuis (bevestiging 

op de achterplaat van de tas middels klittenband). Hierin kunt u uw eigen uitbreiding op een 

standaard vulling of een grotere voorraad daarvan opbergen. U kunt er ook voor kiezen de etuis uit 

de tas te halen en een AED in de tas te plaatsen. Door de meegeleverde schuimblokken (bevestiging 

middels klittenband op de achterzijde) is uw AED beschermd tegen schokken en stoten. Ieder type 

AED dat wij verkopen, past in deze tas. Bovendien biedt de tas ruimte voor een reanimatieset, 

bestaande uit een beademingsmasker, schaar, scheermes, handdoekje en handschoenen. 

De EHBO-tas wordt standaard leeg geleverd. 

U kunt echter een complete A of BHV inhoud verbandmaterialen en reanimatieset mee bestellen. 

 

Verkrijgbaar zonder opdruk, maar zonder meerkosten kunnen wij de tas ook voorzien van de “Star of 

Life” (kleur: blauw) of de tekst “BHV” en "EHBO" (kleur: zwart).    

Afmetingen: 46 x 39 x 16 cm (lxbxh) 

         

 

                         

 

 

 

 

 

https://www.bhvtotaal.nl/sites/default/files/Inhoud%20PSF%20Medical%20Rescuebag.pdf


 
Eerste hulp set in heuptas 

Eerste hulp set in handig etui. Het etui kan door middel van klittenband sluitingen aan de achterkant 

aan uw riem bevestigd worden. Ideaal voor avonturiers, fietsers en wandelaars. 

Inhoud: 

1 Snelverband 6 x 8 cm steriel 

2 Gaaskompres 1/16 steriel 

1 Elastisch windsel 5cm x 3 m 

1 Rol hechtpleister 1,25 cm x 5 m 

4 Alcohol-doekje 

1 Vinyl handschoenen (paar) 

1 Pincet 

1 Verbandschaar  

1 Driekante doek 

1 Tekentang 

6 PE pleisterstrips 19 x 72 mm 

6 PE pleisterstrips 25 x 72 mm 

1 PE wondpleister 6 x 10 cm 

6 Veiligheidsspelden 

1 EHBO-boekje. 

 

Inhoud is naar eigen idee aan te vullen en mee te bestellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Losse of navulling BHV verbandkoffer 2011 

Complete inhoud conform de nieuwe richtlijn van Het Oranje Kruis (Bedrijfsverbandset). De 

houdbaarheid van de steriele producten is minimaal 4 jaar.  

Inhoud: 
 
3 Wondsnelverbanden 6cm x 8cm steriel   

4 Snelverbanden G 10cm x 12cm steriel 

5 Niet verklevende (alu)kompressen 10cm x 10cm steriel 

4 Steriele gaaskompressen 10cm x 10cm 

4 Steriele gaaskompressen 1/16  7,5cm x 5cm steriel 

2 Elastische zwachtel 4m x 6cm 

2 Zelfklevend zwachtel 

3 Ideaal windsel 5m x 8cm incl. 2 verbandklemmen 

3 Synthetische wattenrol 10cm 

1 Wondpleister 1m x 6cm 

1 Assortiment pleisterstrips à 20 stuks 

2 Driekante doeken viscose 

1 Reddingsdeken 210cm x 160cm 

1 Kleefpleister 5m x 2,5cm 

1 Verbandschaar Ambulancier RVS 

1 Mondkapje voor beademing 

1 Desinfectant 30ml 

1 Pincet 

1 Tekenpincet 

2 Paar wegwerphandschoenen 

1 Set hechtstrips minimaal 10 stuks 

1 Stappenplan eerste hulp 

 
Alle verbandmaterialen zijn ook los verkrijgbaar! 
 

Steriele navulling BHV verbandkoffer 2011 
 
Inhoud: 
 
3 Wondsnelverbanden 6cm x 8cm steriel 

4 Snelverbanden G 10cm x 12cm steriel 

5 Niet verklevende (alu)kompressen 10cm x 10cm steriel 

4 Steriele gaaskompressen 10cm x 10cm 

4 Steriele gaaskompressen 1/16  7,5cm x 5cm steriel 

1 Wondpleister 1m x 6cm 

1 Assortiment pleisterstrips à 20 stuks 

1 Kleefpleister 5m x 2,5cm 

1 Desinfectant 30ml 

 



 
Losse of navulling BHV verbandkoffer HACCP 

Complete inhoud voor voedselindustrie, horeca of bedrijfsrestaurant conform de nieuwe richtlijn van 

Het Oranje Kruis (Bedrijfsverbandset). De houdbaarheid van de steriele producten is minimaal 4 jaar.  

Inhoud: 
 
3 Wondsnelverbanden 6cm x 8cm steriel 

4 Snelverbanden G 10cm x 12cm steriel 

5 Niet verklevende (alu)kompressen 10cm x 10cm steriel 

4 Steriele gaaskompressen 10cm x 10cm 

4 Steriele gaaskompressen 1/16  7,5cm x 5cm steriel 

2 Elastische zwachtel 4m x 6cm 

2 Zelfklevend zwachtel 

3 Ideaal windsel 5m x 8cm incl. 2 verbandklemmen 

3 Synthetische wattenrol 10cm 

1 Wondpleister detectie 1m x 6cm 

1 Assortiment detectie pleisterstrips à 20 stuks 

2 Driekante doeken viscose 

1 Reddingsdeken 210cm x 160cm 

1 Kleefpleister HACCP 5m x 2,5cm 

1 Verbandschaar Ambulancier RVS 

1 Mondkapje voor beademing 

1 Desinfectant 30ml 

1 Pincet 

1 Tekenpincet 

2 Paar wegwerphandschoenen 

1 Set hechtstrips minimaal 10 stuks 

1 Stappenplan eerste hulp 

 
Alle verbandmaterialen zijn ook los verkrijgbaar! 
 

Steriele navulling BHV verbandkoffer HACCP 
 
Inhoud:                                              
          
3 Wondsnelverbanden 6cm x 8cm steriel 

4 Snelverbanden G 10cm x 12cm steriel 

5 Niet verklevende (alu)kompressen 10cm x 10cm steriel 

4 Steriele gaaskompressen 10cm x 10cm 

4 Steriele gaaskompressen 1/16  7,5cm x 5cm steriel 

1 Wondpleister detectie 1m x 6cm 

1 Assortiment detectie pleisterstrips à 20 stuks 

1 Kleefpleister HACCP 5m x 2,5cm 

1 Desinfectant 30ml 

 

 



 
Losse of navulling verbandkoffer A 

Complete inhoud voor de verbandkoffer "A". Uitermate geschikt voor het vervangen of aanvullen van 

de inhoud van eerder gekochte koffers. 

Inhoud: 

2 Wondsnelverband 6cm  x  8cm steriel 

4 Snelverbanden K. 6cm x  8cm steriel 

2 Snelverbanden M. 8cm x 10cm steriel 

1 Snelverband G. 10cm x 12cm steriel 

16 Steriele gaaskompressen 1/16  7,5cm x 5cm 

10 Steriele gaaskompressen 5cm x 5cm 

10 Steriele gaaskompressen 10cm x 10cm 

2 niet verklevende (alu) kompressen 8cm x 10cm steriel 

2 niet verklevende (alu) kompressen 10cm x 12cm steriel 

4 Synthetische wattenrol 2m x 10cm 

3 Hydrofiel windsels 4m x 6cm 

3 Hydrofiel windsels 4m x 8cm 

2 Cambric windsels 4m x 8cm 

2 Cambric windsels 4m x 10cm 

2 Witte watten à 25 gram 

3 Driekante doeken 

1 Wondpleister 1m x 6cm 

1 Assortiment wondpleisters met wondkussen à 20 stuks 

1 Kleefpleister 5m x 2,5cm breed 

1 Mondkapje voor beademing 

1 Knievormige verbandschaar 

4 Disposable handschoenen 

6 Verbandklemmen 

6 Veiligheidsspelden 

1 Pincet 

1 Desinfectant 30ml 
 
Alle verbandmaterialen zijn ook los verkrijgbaar! 
 

Steriele navulling verbandkoffer A 
 
Inhoud: 
 
2 Wondsnelverband 6cm  x  8cm steriel 

4 Snelverbanden K. 6cm x  8cm steriel 

2 Snelverbanden M. 8cm x 10cm steriel 

1 Snelverband G. 10cm x 12cm steriel 

16 Steriele gaaskompressen 1/16  7,5cm x 5cm 

10 Steriele gaaskompressen 5cm x 5cm 

10 Steriele gaaskompressen 10cm x 10cm 



 
2 niet verklevende (alu) kompressen 8cm x 10cm steriel 

2 niet verklevende (alu) kompressen 10cm x 12cm steriel 

1 Wondpleister 1m x 6cm 

1 Assortiment wondpleisters met wondkussen à 20 stuks 

1 Kleefpleister 5m x 2,5cm breed 

 

Losse of navulling verbandkoffer B 
 
Complete "B" inhoud volgens de laatste richtlijnen. 

Voor het vervangen of aanvullen van uw verbandtrommels. 

 
Inhoud: 

2 Wondsnelverband 6cm x 8cm steriel 

4 Snelverband K. 6cm x 8cm steriel 

2 Snelverband M. 8cm x 10cm steriel 

16 Steriele gaaskompressen 1/16  7,5cm x 5cm 

10 Steriele gaaskompressen 5cm x 5cm 

2 Niet verklevende (alu) kompressen 8cm x 10cm steriel 

4 Hydrofiel windsel 4m x 6cm 

1 Hydrofiel windsel 4m x 8cm 

1 Wondpleister 1m x 6m 

2 Synthetische wattenrol 10cm breed 

1 Kleefpleister 5m x 2,5cm 

1 Driekante doek 

2 Witte watten à 10g 

2 Paar Handschoenen 

1 Desinfectant 30ml 

1 Mondkapje voor beademing 

3 Veiligheidsspelden 

4 Verbandklemmetjes 

1 Splinterpincet 

1 Lister Verbandschaar RVS 

 

Alle verbandmaterialen zijn ook los verkrijgbaar! 

Steriele navulling verbandkoffer B 
 
Inhoud: 
 
2 Wondsnelverband 6cm x 8cm steriel 

4 Snelverband K. 6cm x 8cm steriel 

2 Snelverband M. 8cm x 10cm steriel 

16 Steriele gaaskompressen 1/16  7,5cm x 5cm 

10 Steriele gaaskompressen 5cm x 5cm 

2 Niet verklevende (alu) kompressen 8cm x 10cm steriel 

1 Wondpleister 1m x 6m 

1 Kleefpleister 5m x 2,5cm 

1 Desinfectant 30ml 

 



 

Jaarlijkse controles van verbandtrommels/tassen 
 

  

U grijpt nooit mis!!  

                   Wel zo gemakkelijk!! 

  

Het bijhouden van uw verbandkoffer(s) is iets 

wat er meestal bij inschiet. Vaak blijkt dat na 

gebruik de koffer wordt "vergeten" of het 

bijvullen doet iemand anders wel.  

De praktijk leert dat er bij een eventuele calamiteit nog al eens mis wordt gegrepen.  

Door Hans Spa BHV + AED Trainingen wordt een jaarlijkse of indien gewenst vaker, controle 

uitgevoerd op steriliteit en compleetheid. Wat verbruikt is wordt aangevuld of zonodig vervangen. 

Zijn er extra wensen voor de inrichting van uw koffer dan wordt dit gelijk meegenomen. 

Jaarlijks wordt een afspraak gemaakt op een moment dat het u schikt en na controle wordt uw koffer 

van een keuringssticker voorzien.  

Na keuring ontvangt u de factuur en de controlelijst.  

Wij maken graag voor u een offerte op maat afgestemd op het aantal koffers binnen uw bedrijf. Wij 

garanderen hiervoor zéér aantrekkelijke prijzen.  

Neem voor informatie vrijblijvend contact met ons op.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pleisterautomaten 

 

 

Salvaquick pleisterautomaat     

 

 
Wanneer een pleister uit deze Salvequick pleisterautomaat gehaald wordt, komt er op deze pleister 

een zelfklevend vlak vrij. De navullingen zijn in de dispenser opgesloten en kunnen alleen verwijderd 

worden met gebruik van de rode sleutel. Nieuw model; nu nog eenvoudiger pleisters verwijderen. Bij 

deze pleisterautomaat worden standaard de onderstaande pleisters meegeleverd.                         

Textiel pleisters (REF 6444) :  

 24 stuks 72 x 19 mm  

 16 stuks 72 x 25 mm 

Plastic pleisters (REF 6036) :  

 27 stuks 72 x 19 mm 

 16 stuks 72 x 25 mm  

De 6444 zijn geweven textiel pleisters en daardoor duurzaam, en goede all-round pleisters die altijd 

handig zijn om bij de hand te hebben. Deze pleisters zijn elastisch en dus perfect voor flexibele 

lichaamsdelen. De plastic pleisters 6036 welke standaard in deze automaat zitten zijn 

waterafstotend en daardoor goed voor dergelijke werkzaamheden. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Salvaquick pleisterautomaat detectie   

 

Wanneer een detectiepleister uit de dispenser gehaald wordt, komt er op deze pleister een 

zelfklevend vlak vrij. 

De navullingen zijn in de dispenser opgesloten en kunnen alleen verwijderd worden met gebruik van 

de rode sleutel. 

De standaard inhoud (refill 6735) van deze pleisterautomaat bestaat uit:  

 21 stuks 72x19mm reguliere HACCP pleisters 

 18 stuks 72x25mm vingertop HACCP pleisters 

 

Deze pleisters zijn uiterst geschikt voor de voedselindustrie, vanwege zijn kleur en eigenschap. 

Voedsel is over het algemeen niet blauw van kleur, dus de pleister is makkelijk terug te vinden mocht 

het in het voedsel terecht komen. Ook zijn de pleisters voorzien van metaal waardoor het snel 

opgespoord kan worden middels detectieapparatuur. 

 

Salvaquick pleisterautomaat navullingen 

Textiel pleisters (REF 6444) : 
 

Voor het afdekken van kleine wondjes.  

Materiaal: textiel  pleisters. 

Te gebruiken in Salvequick pleisterautomaat.  

 
Plastic pleisters (REF 6036) :  
 

Voor het afdekken van kleine wondjes.  

Materiaal: plastic pleisters. 

Eenvoudig aan te brengen, flexibel.  

Te gebruiken in Salvequick pleisterautomaat.  

 

Detectiepleisters (REF 6735) :  

Detecteerbaar   (worden door de meeste metaaldetectors ontdekt).  

Blauwe kleur zodat de pleister ook visueel goed te onderscheiden is. 

Geschikt voor de levensmiddelenindustrie.  

Eenvoudig aan te brengen, flexibel.  

Te gebruiken in Salavquick pleisterautomaat. 

 



 
 

 

Akla Pleisterdispenser standaard       

 
 
 
 
 
Maak pleisters op iedere gewenste lengte! Eenvoudig het deksel openen en de gewenste lengte uit 

de dispenser trekken. Door het deksel te sluiten, snijdt u automatisch de pleister af. Pleister en 

kompressen zijn hygiënisch van elkaar gescheiden. Geschikt voor wandmontage. 

 

 

 

 
Akla Pleisterdispenser detectie    
 
 
 
 
 
Maak detectie pleisters op iedere gewenste lengte! Eenvoudig het deksel openen en de gewenste 

lengte uit de dispenser trekken. Door het deksel te sluiten, snijdt u automatisch de pleister af. 

Pleister en kompressen zijn hygiënisch van elkaar gescheiden. Geschikt voor wandmontage. 

 
Deze pleisters zijn uiterst geschikt voor de voedselindustrie, vanwege zijn kleur en eigenschap.  
 

 
 
 
Akla Pleisterdispenser navulling standaard   
 
 
 
 
De (navul)cassette bevat 10 meter huidvriendelijk hechtpleister en 100 kompressen. 

Eenvoudig te vervangen. 

 

 



 
 

 
Akla Pleisterdispenser navulling detectie  
 
 
 
 
De (navul)cassette bevat 10 meter huidvriendelijk detectie hechtpleister en 100 kompressen. 

Eenvoudig te vervangen. Deze pleisters zijn uiterst geschikt voor de voedselindustrie, vanwege zijn 

kleur en eigenschap.  
 

 

 
 
Lange vingerpleisters 2 x 12cm    
 
 
 
 
Elastisch vingerverband ook wel lange vingerpleister genoemd is bij uitstek geschikt voor het 

verbinden van vingers met lichte verwondingen. Verkrijgbaar in de afmeting: 2 x 12 cm en 2 x 18 cm. 

Verpakking: doos à 100 stuks 

                                                                         

 

 

Lange vingerpleisters detectie   

 
 
 
Elastisch vingerverband ook wel lange vingerpleister genoemd is bij uitstek geschikt voor het 

verbinden van vingers met lichte verwondingen. Verkrijgbaar in de afmeting: 2 x 12 cm en 2 x 18 cm. 

Deze pleisters zijn uiterst geschikt voor de voedselindustrie, vanwege zijn kleur en eigenschap. 

Verpakking: doos à 100 stuks  



 
 

Brandwonden   

 

Burnshield kompressen 

 

Burnshield kompres geschikt voor de behandeling van brandwonden. Het kompres is voorzien van 

een hydrogel die direct verkoelend werkt. De belangrijkste werkzame stof is Meleleuca Alternifolia 

en werkt ontsmettend en pijnstillend en voorkomt littekenweefselvorming. Deze kompressen zijn 

steriel verpakt en kunnen ook veilig gebruikt worden bij kinderen en op het gezicht. 

Leverbaar in verschillende maten: 

10 x 10cm   
20 x 20cm 
20 x 45cm 
40 x 60cm 

 

 

 

 

Burnshield Easycare Burnkit   

 
 
 
Burnshield zorgt voor een koelend effect, voorkomt verdamping uit het wondgebied, reduceert 

oedeemvorming en geeft een vermindering van de pijnsensatie. Het is eenvoudig aan te brengen en 

veilig in gebruik. Burnshield is geschikt voor alle soorten verbandingen (vloeistoffen, vuur, 

oppervlakte, straling, chemisch)   

 Deze Easycare Burnkit bestaat uit: 

 1 Blauwe kunststof box 

 2 Burnshield kompressen 10 x 10 cm 

 1 Burnshield kompres 20 x 20 cm 

 3 Burnshield blots 

 3 Fixatiepleisters 

 1 paar latex handschoenen 

 1 schaar 



 
 

 

Burnshield hydrogel 125ml   
 
 
 
 
 
 
Flacon Burnshield brandwondengel in sprayflacon geschikt voor de eerste behandeling van alle 

brandwonden. De gel heeft een direct verkoelende werking, wat pijnstillend werkt. Bovendien heeft 

de Burnshield brandwondengel een ontsmettende werking en voorkomt daarmee infecties. De 

hydrogel is absoluut niet giftig en veroorzaakt geen huidirritaties. Het bevat geen olie of vetten. Voor 

gebruik in het gezicht of bij kleine kinderen is daarom geen bezwaar. 

 

 

 
 
Burnshield gel blot 3,5ml   
 
 

 

 

 

 

Deze handig mee te nemen blots (sachets) bevatten 3,5ml Burnshield gel geschikt voor de eerste 

behandeling van kleinere brandwonden. De gel heeft een direct verkoelende werking. Bovendien 

heeft de Burnshield brandwondengel een verkoelende en ontsmettende werking. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Overig 

Tekenpincet   

 

Met deze Bybites tekentang (ook wel tekenpincet) kan een teek eenvoudig en veilig worden 

verwijderd. Naast de normale pincet is de achterzijde van deze tekentang is voorzien van een 

speciale grijpbek zodat ook kleine teken snel en makkelijk verwijderd kunnen worden. 

 

 

 

 
 
 
 
Reddingsdeken goud/zilver   
 
 
 
 
Reddingsdeken van hoogwaardige folie bestrijdt onderkoeling en/of oververhitting bij het 

slachtoffer. Bij onderkoeling wordt de zilveren zijde naar binnen gebruikt en wordt circa 80% van de 

lichaamswarmte gereflecteerd. Bij oververhitting gebruikt u de zilveren zijde naar buiten zodat 

warmte van buiten van het lichaam af wordt gereflecteerd. Afmetingen: 160x210cm. 

 

 

Vingerbob 

 

De vingerbob is een gerolde minizwachtel die met een eenvoudige beweging een steriel gaasje om 

een vinger vast kan zetten zonder gebruik van pleisters(per 10 stuks). Leverbaar in de kleuren wit en 

blauw.  

 

Als u niet heeft gevonden wat u zoekt, neem dan gerust contact met ons op, want in deze catalogus 

staan de door ons meest verkochte producten. Wij leveren een breed assortiment aan verband-

materialen en verbandbenodigdheden. Informeer vrijblijvend naar onze scherpe prijzen. 


