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EHBO

EHBO

Ongevallen voorkomen behoort in uw bedrijf tot het dagelijks beleid. Spijtig genoeg kunnen we met het beste beleid ongelukjes 
niet volledig wegcijferen. Daarom dient u te beschikken over efficiënt materiaal dat aangepast is aan de risico’s eigen aan de be-
drijvigheid van de onderneming. Materiaal dat u moet toelaten om, wanneer nodig, hulp te bieden in de beste omstandigheden.

Omdat meestal geen arts maar wel een bedrijfshulpverlener ter plaatse is, moet de uitrusting eenvoudig, doeltreffend en 
gemakkelijk te gebruiken zijn. Indien uw bedrijf behoefte heeft aan een professionele uitrusting op vlak van reanimatie, wondbe-
handeling en transport zal Vandeputte Safety u graag verder helpen om via deskundig advies uw medisch kabinet uit te rusten.

TYPES EHBO-MATERIAAL

•	KOFFERS EN TASSEN

•	VERBANDMIDDELEN

•	 INRICHTING VAN EEN EHBO-LOKAAL

•	MATERIALEN VOOR IMMOBILISATIE

•	REANIMATIETOESTELLEN 

•	TRANSPORT/EVACUATIE

•	REDDINGSVESTEN & BOEIEN

•	DEKENS 

HOE HET MEEST GESCHIKTE EHBO- HULPMIDDEL SELECTEREN?

Via de website www.vandeputtesafety.com kan u het volledige gamma EHBO-producten raadplegen.

Het volstaat om bovenaan op het vergrootglaasje + te klikken (  ), te kiezen voor EHBO en het type verzorging dat u zoekt.

Een overzicht van alle mogelijke karakteristieken verschijnt en kan u het ideale pakket voor uw werkzaamheden samenstellen.

Toch nog niet overtuigd? Vergelijk dan uw favorieten met elkaar via de functie “vergelijk producten”
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MINIMUMINHOUD VERBANDKOFFERS IN BELGIË & NEDERLAND 

In deze landen wordt de zorg per Europese lidstaat anders ingevuld. 

In Nederland is de inhoud van een verbandkoffer geheel afhankelijk van de bedrijfsaard en de risico’s die daaraan verbonden 
zijn. Dit blijkft uit de RI&E (risico inventarisatie en evaluatie). Als basis kan bijvoorbeeld de door het Oranje Kruis speciaal samen-
gestelde “bedrijfsverbanddoos BHV” dienen of de aloude verbandoos A of B met een aantal bedrijfsspecifieke aanvullingen.

Bij eerste zorgen hoort in België een “verbandkist” of “verbandkoffer” waarin de essentiële middelen tot hulpverstrekking aan-
wezig zijn. Zo’n verbandkist dient in elke afzonderlijke werkpost aanwezig te zijn, tenzij er niet veel afstand tussen de werkpos-
ten is. In dat geval volstaat het over een centraal gelegen verbandkist te beschikken. Wanneer er minder dan vijf werknemers 
zijn in een werkpost, volstaat een verbandetui. Ook in voertuigen en schepen dient er een verbanddoos aanwezig te zijn.

BELGIË

Omschrijving Industrie 1 Industrie 2 Industrie 3

Gummi knelverband 5 cm 1 1 1

Reanimatie Canule 1 1 1

Listerschaar 14 cm 1 1 1

Steriel drukverband 7 x 10 cm 2 4 16

Steriel drukverband 12 x 14 cm 1 2 3

Steriel driehoeksverband 1 2 3

Cambric windel licht onder cellofaan 5 cm x 5 m 1 2 3

Cambric windel licht onder cellofaan 7 cm x 5 m 2 4 6

Doosjes samengeperste hydrofiele watten 20 g 2 4 6

Rol Sparadrap 1,25 cm x 5 m 1 2 3

Rol Sparadrap 2,5 cm x 5 m 1 2 3

Snelverband 6 cm x 1 m 1 2 3

Antiseptische oplossing “Hacdil” 15 ml 2 4 6

Veiligheidsspelden in een zakje 10 20 30

Nota “Eerste Hulp” officiële tekst 1 1 1

Lijst met inhoud en bestelnummers van de producten 1 1 1

Gevuld/leeg: let op bij het 
aankopen van een EHBO-koffer. 
Vaak is deze zowel gevuld als 
leeg beschikbaar. Wanneer je 
kiest voor een gevulde koffer is 
het van belang een vulling te kie-
zen die in overeenstemming is 
met het aantal werknemers, het 
aantal EHBO-posten verspreid 
over de oppervlakte alsook het 
land waarin u zich bevindt. Een 
overzicht van de verschillende 
vullingen vindt u hieronder terug.

Koop je koffer ook best iets 
groter dan voor de verplichte 
vulling. Vaak wil je toch nog 
extra materialen toevoegen.

Materiaalsoort: een 
verbanddoos dient voldoende 
bestand te zijn tegen schokken 
en roest , hermetisch afgesloten 
kunnen worden en gemakkelijk 
te dragen zijn. Alle koffers van 
Vandeputte Safety zijn uitge-
voerd in ABS-kunststof met 
handvat en voldoen dus aan 
deze richtlijnen.

Type verpakking: om de hygiëne te 
verzekeren en verspilling te vermijden is het 
belangrijk om rekening te houden met de 
gebruiksfrequentie, houdbaarheid en de hy-
giënische omstandigheden. Gaat het om een 
stoffige omgeving, wordt het product niet 
regelmatig gebruikt of heeft het een beperkte 
houdbaarheid, dan kies je best voor individu-
ele verpakking.

Type verzorgingsmiddel: de meeste verzorgingsproducten zijn verkrijg-
baar in verschillende uitvoeringen. Afhankelijk van de toepassing kies je het 
beste formaat pleister, kompress of rol.

Voedingsgeschikt: 
een aantal verbandmid-
delen (bvb. pleisters) zijn 
specifiek geschikt voor 
de voedingssector. Deze 
hebben een blauwe kleur 
en zijn detecteerbaar. 

EHBO
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NEDERLAND

Omschrijving Type A Type B

Wondsnelverbanden 2 2

Snelverbanden nr 1 4 4

Snelverbanden nr 2 2 2

Snelverbanden nr 3 1 /

Pakjes witte watten van 10 gr 5 2

Rolletjes synthetische watten van 10 cm 4 2

Steriele kompressen 1/16 16 16

Steriele kompressen 5 cm x 5 cm 10 10

Steriele kompressen 10 cm x 10 cm 10 /

Metaline kompressen 8 cm x 10 cm 2 2

Metaline kompressen 10 cm x 12 cm 2 2

Elastische hydrofiele zwachtels van 6 cm 3 3

Cambric zwachtels 4 1

Driehoeksverbanden 3 1

Rol kleefpleisters 2,5 cm 1 1

Assortiment wondpleisters 1 /

Flacon betadinejodium 1 1

Pakje wondpleisters 6 cm 1 1

Knievormige verbandschaar 1 1

Splinterpincet 1 1

Veiligheidsspelden 6 3

Wegwerphandschoenen (per paar) 1 1

Beademingsdoekjes Kiss of Life 1 1

Burnshield kompress 10 cm x 10 cm 1 /

Lijst met belangrijke telefoonnummers 1 1

Inhoudsopgave 1 1

BRANCARDS

Brancards bestaan in verschillende modellen en uitvoeringen. Het is belangrijk om het type brancard af te stemmen op de 
locatie en de situaties waaruit iemand gered kan moeten worden. Zo is een schepbrancard handig wanneer je de persoon 
niet kan verplaatsen. Een plooibaar model is dan weer uiterst nuttig wanneer de ruimte voor stockage beperkt is. Bij kans op 
stoten tegen muren of wanden is een kuipbrancard het meest aangewezen.

VERZORGING VAN THERMISCHE BRANDWONDEN

Bij de behandeling van brandwonden zijn twee zaken essentieel:

1/ een snelle afkoeling (binnen de 15 minuten na de verbranding)

2/ een goede bescherming die infecties voorkomt

De beste manier om aan deze twee voorwaarden te voldoen is het gebruik van Burnshield kompressen en/of dekens. Deze 
producten zijn geïmpregneerd met een Hydro-gel, die voor het grootste stuk bestaat uit water, aangevuld met Melaleuca 
Alternifolia, emulgatoren en conserveermiddelen.

De gel heeft een neutrale PH (6 à 7), is niet vet, hypoallergeen en bijgevolg niet giftig of irriterend. De gel blijft stabiel bij 
temperaturen tussen – 15°C en +95°C en is makkelijk af te spoelen met water.

LEGENDE

: Product is geschikt om te gebruiken in een explosiegevaarlijke omgeving.

EHBO
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Afnamehoeveelheid, voorraadsituatie en beschikbare maten/kleuren kunnen uitzonderlijk wijzigen.  

Raadpleeg daarom de website www.vandeputtesafety.com voor de meest actuele gegevens.

TIP

TIP

EHBO

EHBO KOFFER DOMINO GEVULD

EHBO KOFFER MULTI-CD GEVULD

EHBO KOFFER A TOOLPAC GEVULD

EHBO KOFFER B FLEXIBOX GEVULD

EHBO BORD GEVULD 490900

NAVULLING PLEISTERS 6036

EHBO KOFFER SAN GEVULD

EHBO KOFFER A MULTI GEVULD

EHBO KOFFER B ORANJE GEVULD

EHBO KOFFER VRACHTWAGEN GEVULD

SALVEQUICK PLEISTER DISPENSER 490700

VERBAND SALVEQUICK 1910

•	Belgische reglementering
•	Navulling: Industrie I (Art: 1006157)
•	Materiaal: slagvast ABS
•	Aantal personen: 10
•	Afmetingen: 28 x 20 x 11 cm
•	Inclusief muurhouder
   
•	Art: 1006106
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel 

•	Belgische reglementering
•	Navulling: Industrie III (Art: 1006159)
•	Materiaal: slagvast ABS
•	Aantal personen: >20
•	Afmetingen: 44 x 32 x 15 cm
•	Inclusief muurhouder
   
•	Art: 1006108
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Nederlandse reglementering (OK)
•	Navulling:  A Nederland (Art: 1006153)
•	Materiaal: kunststof
•	Afmetingen: 40 x 30 x 15 cm
•	Inclusief muurhouder
   
•	Art: 1006098
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Nederlandse reglementering (OK)
•	Navulling: B Nederland (Art: 1006154)
•	Materiaal: kunststof
•	Afmetingen: 25 x 18 x 8 cm
•	Inclusief muurhouder
•	Met schuifsluitingen
   
•	Art: 1006100
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Kleine ongevallen
•	Opschrift: universeel
•	Afmetingen: 41 x 55 x 8 cm
   
•	Art: 1006152
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Pleisters: kunststof
•	Inhoud:  6036 (45 pleisters/doosje) 6735CAP  

(35 pleisters/doosje)
   
•	Art: 1006129
•	Af te nemen per: 6 doosjes
•	Voorraadartikel 

•	Belgische reglementering
•	Navulling: Industrie II (Art: 1006158)
•	Materiaal: slagvast ABS
•	Aantal personen: 20
•	Afmetingen: 32 x 22 x 12 cm
•	Inclusief muurhouder
   
•	Art: 1006107
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Nederlandse reglementering (OK)
•	Navulling: A Nederland (Art: 1006153)
•	Materiaal: kunststof
•	Afmetingen: 40 x 30 x 15 cm
•	Inclusief muurhouder
   
•	Art: 1006097
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Nederlandse reglementering (OK)
•	Navulling: B Nederland (Art: 1006154)
•	Materiaal: kunststof
•	Afmetingen: 26 x 17 x 8 cm
•	Zonder muurhouder
•	Met kliksluitingen
   
•	Art: 1006099
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Europese reglementering
•	Materiaal: kunststof
•	Afmetingen: 26 x 17 x 8 cm
   
•	Art: 1006101
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Pleisterautomaat: gevuld
•	Navulling:  6036 (Art: 1006129) of 6735CAP  

(Art: 1006118)
   
•	Art: 1006150
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel 

•	Bloedstelpend 
•	Inhoud: 1 speciaal kompres en 2 rekverbanden
•	Steriel 
   
•	Art: 1006155
•	Af te nemen per:1 stuk
•	Voorraadartikel

Food versie detecteerbaar 
6735CAP (Art: 1006118).

Food versie detecteerbaar 
490750 BLUE (Art: 1006149).

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006106
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006108
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006098
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006100
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006152
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006129
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006107
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006097
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006099
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006101
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006150
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006155
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EHBO 

DISPENSER MINI BURNSHIELD KIT NL

APOTHEEKKAST 1 DEUR

ONDERZOEKSTAFEL

KUIPBRANCARD FERNO 71

BERRIESTOEL FW-107-C

BURNSHIELD KOMPRES 10 X 10 CM

EHBO-STATION FERNO 605-2

BRANCARD FERNO SCOOP EXL

BRANCARD SAV 2108 A206

ISOTHERMISCH DEKEN

Met 2 deuren  
(Art: 1006168).

4-puntshijsriem 418-1  
(Art: 1006279).

20 x 20 cm (Art: 1006138).

EHBO station 620-1  
(Art: 1006174).

Draagberrie plooibaar in 4 
(Art: 1006206).

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

•	Inhoud: kompres, 2 gels, 1 rol verband
•	Toepassing: behandeling van brandwonden
   
•	Art: 1006142
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Wit gelakt metaal 
•	4 legborden waarvan 2 verstelbaar
•	Afmetingen: H 46 x B 34 x D 18 cm
   
•	Art: 1006167
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Wit gelakt metaal 
•	Papierafroller inbegrepen
•	Afmetingen: L 195 x B 65 x H 65 cm
   
•	Art: 1006179
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Kuipdraagberrie 
•	Toepassing: verticale en horizontale evacuatie
•	Bevestiging: 4 patiëntenriemen
   
•	Art: 1006210
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Draagberrie combi stoel 
•	4 vaste wielen 
•	Bevestiging: 3 patiëntenriemen
   
•	Art: 1006213
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Afmetingen: 10 x 10 cm
•	Toepassing: behandeling van brandwonden
   
•	Art: 1006137
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Stofdichte kast in aluminium 
•	Inhoud:  2 dekens, hoofdkussen, verbandkoffer 

Domino en 1 draagberrie
   
•	Art: 1006175
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Schepdraagberrie 
•	Toepassing:  verplaatsen van personen met 

letsels aan nek en wervelkolom
•	Bevestiging: 3 patiëntenriemen
   
•	Art: 1006195
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Stokdraagberrie 
•	Materiaal: licht aluminium
•	Bevestiging: patiëntriem (Art: 1006287)
•	Plooibaar in 2 in de breedte
   
•	Art: 1006205
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Gealuminiseerd polyesterfolie 
•	Tegen onderkoeling 
•	Afmetingen: 220 x 160 cm
   
•	Art: 1006253
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel 

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006142
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006167
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006179
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006210
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006213
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006137
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006175
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006195
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006205
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006253
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Afnamehoeveelheid, voorraadsituatie en beschikbare maten/kleuren kunnen uitzonderlijk wijzigen.  

Raadpleeg daarom de website www.vandeputtesafety.com voor de meest actuele gegevens.

TIP

TIP

TIP

EHBO

POCKET MASK MODEL EZY

REDDINGSVEST RACING BELT ECONOMY 100N-L

REDDINGSBOEI 30M KOORD

BRANDDEKEN 120X120CM VIERKANT

HAND/HELM LAMP UK 4AA-ES

HAND/HELMLAMP XENON MINI POCKET LIGHT ATEX

VOLAUTOMATISCHE AED LIFEPAK CR PLUS

REDDINGSVEST ALPHA 150

REDDINGSBOEIKAST 75CM RELINGBEVESTIGING

PEN LIGHT XENON UK 2AAA GEEL

HAND/HELMLAMP 4AAA CPO ATEX

HOOFD/HELMLAMP VIZION I ATEX

•	Masker mond op mond beademing
   
•	Art: 1006189
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Polyethyleenschuim 
•	Draaitijd reddingspositie: 5 sec
•	Conform:  EN 395 

   
•	Art: 1006232
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Reddingsboei: polystyreen
•	Afmetingen: diameter 75 cm
   
•	Art: 1006228
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Branddeken: glasvezel
•	Bevestiging: muur
•	Verpakt in witte koker
   
•	Art: 1006240
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel 

•	Handlamp met Xenon lamp
•	Atex: II 2G Ex e ib IIC T 4 - II 2D Ex ibD 21 T98°C
•	Gebruiksduur: 4 - 5 uur
•	Universele helmadapter (Art: 1000271)
•	Waterdicht
   
•	Art: 1000225
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel 

•	Met clip voor baseball caps 
•	Gebruiksduur: 1,5 - 2 uur
•	Atex: II 2G Ex e ib IIC T4 - II 2D Ex ibD 21 T98°C
•	Waterdicht
   
•	Art: 1016682
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Defibrillator 
•	Draagtas met instructieboek + CD-ROM
   
•	Art: 1016491
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Automatisch opblaasbaar 
•	Werking: patroon CO2
•	Conform:  EN 396 

   
•	Art: 1006234
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel 

•	Kast: slagvast polyethyleen
•	Inbegrepen: reddingsboei en reddingslijn met 30 m
•	Afmetingen: L 930 x B 870 x D 200 mm
•	Bevestiging: reling
   
•	Art: 1006224
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Kleine inspectielamp xenon penlight
•	Atex: II 2G Ex ib e IIC T5
•	Gebruiksduur: 2 - 3 uur
•	Optimaal optisch rendement 
   
•	Art: 1006060
•	Af te nemen per: 1 stuk

•	Handlamp met eLED lamp met duwschakelaar
•	Atex: II 2G Ex e ib IIC T 4 - II 2D Ex ibD 21 T98°C
•	Gebruiksduur: 4 - 5 uur
•	Universele helmadapter (Art: 1000271)
•	Waterdicht
   
•	Art: 1015073
•	Af te nemen per: 1 stuk
•	Voorraadartikel 

•	Waterdicht 
•	Met rubberen strap 
•	3 stralingsmodi: spot, diffuus en rood diffuus
•	Atex: II 2G Ex e ib IIC T4 - II 2D Ex ibD 21 T98°C
•	Gebruiksduur: 5 uur
   
•	Art: 1016736
•	Af te nemen per: 1 stuk

10 M koord (Art nr: 1006226).
20 M koord (Art nr: 1006227).

120 x 180 cm (art nr: 1006241).
180 x 180 cm (art nr: 1006243).

Opbergkast (Art: 1016493).

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006189
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006232
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006228
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006240
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1000225
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015073
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1016491
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006234
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006224
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1006060
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1015073
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1016736

