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506E.H.B.O.

VErBanddOzEn

M-Safe BHV compact verbanddoos

art.nr.: 8.10.130.00
• Goedgekeurd door Het Oranje Kruis (VB24-29)
• De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor 

éénmalig gebruik
• Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
• Inhoud: drie wondsnelverbanden 6 x 8 cm, vijf steriele (niet verklevende) 

kompressen 10 x 10 cm, vier snelverbanden gerold 10 x 12 cm, een 
steriele verbanddoek 50 x 50 cm, vijf vingerbob vingerverbanden,  
vier gaaskompressen 10 x 10 cm, vier gaaskompressen 5 x 9 cm,  
twee elastische windsels 4 m x 6 cm, drie ideaal windsels 5 m x 8 cm, 
twee zelfklevend fixatiezwachtels 4 m x 8 cm, een pleisterassortiment  
20 stuks, tien hechtstrips, een hechtpleister 5 m x 2,5 cm, een 
wondpleister 1 m x 6 cm, een tekenpincet, een verbandschaar 
RVS, twee paar handschoenen, een reddingsdeken goud/zilver, 
een mondmasker voor beademing, een pincet RVS, een flacon, 
desinfecterende lotion en een stappenplan

M-Safe Basis BHV groot verbanddoos

art.nr.: 8.10.135.00
• Goedgekeurd door Het Oranje Kruis (VB24-29)
• De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor 

éénmalig gebruik
• Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
• Inhoud: drie wondsnelverbanden 6 x 8 cm, vier snelverbanden gerold 

10 x 12 cm, vier gaaskompressen 10 x 10 cm, vijf steriele (niet 
verklevende) kompressen 10 x 10 cm, een steriele verbanddoek  
50 x 50 cm, vijf vingerbob vingerverbanden, vier gaaskompressen 
5 x 9 cm, twee elastische windsele 4 m x 6 cm, drie ideaal windsels 
5 m x 8 cm, twee zelfklevend fixatiezwachtels 4 m x 8 cm, een 
pleisterassortiment 20 stuks, tien hechtstrips, een hechtpleister  
5 m x 2,5 cm, een wondpleister 1 m x 6 cm, een tekenpincet, een 
verbandschaar RVS, twee paar handschoenen, een reddingsdeken 
goud/zilver, een mondmasker voor beademing, een pincet RVS,  
een flacon desinfecterende lotion en een stappenplan

M-Safe B universeel verbanddoos

art.nr.: 8.10.140.00
• Inclusief wandhouder
• De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor 

éénmalig gebruik
• Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
• Inhoud: een wondpleister 1 m x 6 cm, een ideaalwindsel 5 m x 6 

cm, een pleisterassortiment 20 stuks, verbandwatten 10 gram, een 
hechtpleister 5 m x 2,5 cm, tien alcoholdeppers, een wondsnelverband 
6 x 8 cm, een driekante doek, twee snelverbanden gerold 6 x 8 cm, 
een paar handschoenen, twee snelverbanden gerold 8 x 10 cm, een 
beademingsmasker, vijf kompressen 9 x 5 cm, een verbandschaar,  
twee kompressen 10 x 10 cm, een pincet, drie elastische windsels  
4 m x 6 cm, zes spelden, twee elastische windsels 4 m x 8 cm en een 
stappenplan

M-Safe Vrachtwagen B verbanddoos

art.nr.: 8.10.145.00
• Inclusief wandhouder
• De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor 

éénmalig gebruik
• Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
• De inhoud van deze verbanddoos voldoet aan de DIN 13164 norm
• Inhoud: een wondpleister 1 m x 6 cm, verbandwatten 10 gram, een 

pleisterassortiment 20 stuks, tien alcoholdeppers, een hechtpleister 
5 m x 2,5 cm, een driekante doek, een wondsnelverband 6 x 8 cm, 
vier paar handschoenen, drie snelverbanden gerold 8 x 10 cm, een 
verbandschaar, twee snelverbanden gerold 10 x 12 cm, een pincet, drie 
kompressen 9 x 5 cm, zes spelden, drie elastische windsels 4 m x 6 cm, 
twee elastische windsels 4 m x 8 cm en een stappenplan
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VErBanddOzEn VErBanddOzEn

Cederroth 390101 First aid Kit Medium

art.nr.: 8.70.512.00
• Eerste hulp voor onderweg, altijd klaar om uit te rukken
• Het foedraal is geconstrueerd van een in vorm geperst rubberachtig 

materiaal om stof, vocht en vuil buiten te houden
• De producten zijn verpakt in transparante plastic zakjes voor een 

duidelijk overzicht
• Plaats voor kleine productaanvulling
• Ideale First Aid kit voor bloeding (kleine en grote wonden), ademhaling, 

brandwonden, shock en verstuiking
• Afmeting: 231 (B) x 190 (H) x 78 (D) mm
• Inhoud: Eerstehulpinstructie, een beademingsmasker, twee paar 

handschoenen, twee Safety Hand Cleanser, een reddingsdeken met 
warmtereflecterende aluminiumzijde, een schaar, een Cederroth 4-in-
1 bloedstelpend verband, een Cederroth 4-in-1 mini-bloedstelpend 
verband, een Cederroth Burn Gel Dressing, tien Salvequick pleisters, vier 
Salvequick Maxi Cover, zes Salvequick wondreinigers en een elastisch 
verband 8 cm x 4 m

• Kleur: groen/geel

Cederroth 390100 First aid Kit Small

art.nr.: 8.70.511.00
• Eerste hulp voor onderweg, altijd klaar om uit te rukken
• Een soepel maar toch goed uitgerust tasje dat u gemakkelijk mee kunt 

dragen als dit vaak nodig zou kunnen zijn
• Het soepele tasje kan in de zak worden meegenomen of met bandjes 

aan de riem worden bevestigd
• Het foedraal is van slijtvast nylon dat de uitrusting tegen vuil en stof 

beschermt
• Door het praktische klittenband is de tas snel en gemakkelijk te openen
• Inhoud is ideaal voor bloedingingen (kleine en grote wonden)
• Afmetingen: 145 (B) x 74 (H) x 51 (D) mm
• Inhoud: een Cederroth 4-in-1 bloedstelpend verband, zes Salvequick 

pleisters, twee Salvequick Maxi Cover en twee Salvequick wondreinigers
• Kleur: groen/geel

M-Safe Basis BHV Compact HaCCP 
verbanddoos

art.nr.: 8.10.155.00
• Goedgekeurd door Het Oranje Kruis (VB24-29)
• De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor 

éénmalig gebruik
• Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
• Inhoud: drie wondsnelverbanden 6 x 8 cm, vier snelverbanden nr. 

3 steriel 10 x 12 cm, vier steriele gaaskompressen 10 x 10 cm, 
vijf (niet verklevende) steriele kompressen 10 x 10 cm, een steriele 
verbanddoek 50 x 50 cm, vijf vingerbob vingerverbanden, vier steriele 
gaaskompressen 9 x 5 cm, twee hydrolast windsels wit 4 m x 6 cm, 
drie ideaal windsels 5 m x 8 cm incl. 2 verbandklemmen, twee cohesive 
windsels 4 m x 8 cm, een wondpleisterstrips HACCP Assorti detectie, 
tien omnistrips (hechtstrips), een hechtpleister 5 m x 2,5 cm detectie, 
een wondpleister standaard 1 m x 6 cm detectie, een tekenpincet, een 
verbandschaar, vier handschoenen niet steriel, een reddingsdeken 
aluminium goud/zilver, een beademingsmondkapje, een pincet, een 
flacon desinfecterende lotion en een E.H.B.O.-stappenplan

M-Safe E.H.B.O. compact verbanddoos

art.nr.: 8.10.150.00
• De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor 

éénmalig gebruik
• Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren
• Inhoud: vijf wondpleisters 10 cm x 6 cm, vier alcoholdeppers, een 

pleisterassortiment 20 stuks, een driekante doek, een hechtpleister 1 
m x 2,5 cm, een paar handschoenen, drie kompressen 5 x 5 cm, een 
schaar, twee elastische windsels 4 m x 6 cm, een splinterpincet, een 
elastische windsel 4 m x 8 cm en een stappenplan
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1) Rihawi et al., Graefe’s arch. Clin. Exp. ophtalmol. (2006) 244:845-854

ACUTE OOGHEELKUNDIGE AFDELING

Bewezen effectiever dan een 

fysiologische zoutoplossing bij 

spetters zuren en alkaliën.

Het belangrijkste waaraan u moet denken wanneer er een ongeluk gebeurt, 
is de gevaarlijke chemicaliën snel weg te spoelen en de pH-waarde van het 
oog weer te herstellen. Cederroths gebufferde oogdouche biedt in vergelij-
king met een gewone fysiologische zoutoplossing een grotere kans dat u de 
ogen kunt redden. Niet alleen verdunt en spoelt de vloeistof, maar deze heeft 
ook een neutraliserend effect op spetters alkaliën en zuren (het effect is in 
het algemeen sterker op alkaliën dan op zuren). Daarom wordt Cederroth 
oogdouche door oogspecialisten aanbevolen in een studie waarin de werk-
zaamheid van verschillende spoelvloeistoffen tegen alkaliën wordt vergeleken1.

Verhoog de kans om uw ogen te 
redden met de kleinste eerstehulp- 
afdeling voor het oog ter wereld.

Lees meer over de kleinste eerstehulpoogafdeling  
ter wereld op www.firstaid.cederroth.com/nl
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E.H.B.O.509

PlEISTErS 

detectable pleister dispenser

art.nr.: 8.10.814.00
• Dispenser bestaat uit karton
• Detectiepleister vingerverband elastisch 2x18 cm 
• Zéér eenvoudig te bevestigen aan de muur met zelfklevende stickers op 

de achterkant
• Zeer gebruiksvriendelijk
• De pleisters zijn detecteerbaar en worden door de meeste 

metaaldetectors ontdekt
• Pleisters zijn bedoeld voor gebruik in de levensmiddelenindustrie
• 50 pleisters per dispenser

Salvequick pleisters 

6444 textielpleisters - art.nr.: 8.70.560.00
• Inhoud 6444: 40 pleisters (24 stuks 72x19 mm en 16 stuks 72x25 mm)
• Inhoud 6036: 45 pleisters (27 stuks 72x19 mm en 18 stuks 72x25 mm)
• De 6735CAP blauwe detectable pleisters zijn in het bijzonder 

bedoeld voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. De pleisters zijn 
detecteerbaar en worden door de meeste metaaldetectors ontdekt. Elke 
pleister is steriel verpakt. Elke navulling bevat 35 steriele pleisters (21 
stuks 72x19 mm en 14 stuks 72x25 mm)

• Inhoud 6454: 15 pleisters (87x58 (23) mm)
• Zes navullingen per doos 

6036 
plasticpleisters

Art.nr.: 8.70.550.00

6735CAP 
detectable pleisters

Art.nr.: 8.70.600.00

6454 
extra grote vingertoppleisters

Art.nr.: 8.70.590.00

Salvequick 490700 pleisterautomaat 

art.nr.: 8.70.195.00
• Eenvoudig met één hand te gebruiken
• De navullingen zitten muurvast
• Wanneer de pleister uit de automaat wordt getrokken laat de ene 

beschermende papierstrook los en kan de pleister met een enkele hand 
worden aangebracht

• De automaat wordt snel en eenvoudig met behulp van een speciale 
sleutel gevuld

• Inhoud: 40 textielpleisters (6444) en 45 plasticpleisters (6036)
• Elke navulling bevat twee maten van elke pleister: 72 x 19 mm en 72 x 

25 mm
• Er zijn diverse verschillende navullingen geschikt om bij te vullen 

Cederroth 490920 eerstehulpstation 

art.nr.: 8.70.081.00
• De transparante kleppen zorgen voor een goede overzichtelijkheid en 

beschermen tegen stof en vocht
• Plaats voor extra keuzes geeft de mogelijkheid de inhoud aan te passen 

aan de specifi eke behoeften van uw werkplek
• Met gemakkelijk te begrijpen instructies
• Afmetingen: 29(B) x 56(H) x 12(D) cm
• Inhoud: twee stuks 4-in-1 bloedstelpende verbanden, drie stuks 4-in-1 

mini-bloedstelpende verbanden, een Burn Gel Dressing, een Eye & 
Wound Cleansing Spray 150 ml, een Salvequick pleisterautomaat incl. 
45 plasticpleisters en 40 textielpleisters, een Salvequick wondreiniger, 
een veiligheidspakket, een eerstehulpinstructie, een navulsleutel en een 
boormal 

1) Rihawi et al., Graefe’s arch. Clin. Exp. ophtalmol. (2006) 244:845-854

ACUTE OOGHEELKUNDIGE AFDELING

Bewezen effectiever dan een 

fysiologische zoutoplossing bij 

spetters zuren en alkaliën.

Het belangrijkste waaraan u moet denken wanneer er een ongeluk gebeurt, 
is de gevaarlijke chemicaliën snel weg te spoelen en de pH-waarde van het 
oog weer te herstellen. Cederroths gebufferde oogdouche biedt in vergelij-
king met een gewone fysiologische zoutoplossing een grotere kans dat u de 
ogen kunt redden. Niet alleen verdunt en spoelt de vloeistof, maar deze heeft 
ook een neutraliserend effect op spetters alkaliën en zuren (het effect is in 
het algemeen sterker op alkaliën dan op zuren). Daarom wordt Cederroth 
oogdouche door oogspecialisten aanbevolen in een studie waarin de werk-
zaamheid van verschillende spoelvloeistoffen tegen alkaliën wordt vergeleken1.

Verhoog de kans om uw ogen te 
redden met de kleinste eerstehulp- 
afdeling voor het oog ter wereld.

Lees meer over de kleinste eerstehulpoogafdeling  
ter wereld op www.firstaid.cederroth.com/nl
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510E.H.B.O.

GElS En SPrayS

Water-Jel Burn Jel spray

120 ml - art.nr. 8.70.622.00
• Koelt en verzacht, bij kleine eerste graads verbrandingen, snij- en schaafwondjes
• Vormt een laag dat beschermt tegen vuiligheid en irritaties die het 

genezings proces vertragen
• Verzorgingsmiddel voor de eerste hulp fase van brandwonden. Het is een 

zogenaamde “hydrogel” gemaakt van puur gedemineraliseerd water, 
desinfecterende Tea Tree olie en een medicinaal gelvormend product      

• Kan gebruikt worden als alternatief op locaties waar geen water aanwezig 
is en als aanvulling op het koelen met (bij voorkeur lauw) water

• Principe van hitteonttrekking wordt toegepast. De brandwond wordt gekoeld 
door de hitte van de beschadigde huid over te dragen naar de hydrogel

50 ml
Art.nr.: 8.70.621.00

Cederroth Burn Gel spray

art.nr.: 8.70.611.00*
• Eerste hulp bij verbrandingen
• Cederroth Burn Gel geeft een snelle afkoeling en effectieve pijnstillende 

werking bij verbrandingen
• De koude zorgt ervoor dat de pijn en voorkomt dat er dieper in de huid 

schade wordt aangericht
• Verbrandingen moeten snel worden behandeld, daarom is het heel 

praktisch Burn Gel zowel thuis, op het werk als op reis bij u te hebben 
om het beste voorbereid te zijn

• Speciaal op plaatsen waar geen schoon stromend water te vinden is
• Kan worden gebruikt bij oppervlakkige en gedeeltelijk diepe 

brandwonden, verbrandingen, zonnebrand, elektrische verbrandingen 
en tevens bij jeuk die bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door brandnetels, 
kwallen of insectenbeten

• Een geopende fles moet binnen 24 uur worden gebruikt
• In water oplosbaar
• Bevat op water gebaseerde (>96% water)
• Houdbaarheidstermijn vijf jaar
• Inhoud: 50 ml

Cederroth oog & wond spray

art.nr.: 8.70.507.00
• Spray voor de reiniging en het wegspoelen van stof en vuil uit ogen en 

wonden
• De spray geeft een milde stroom vocht en heeft een totale spoeltijd van 

vijf minuten, handig voor bijvoorbeeld schaafwonden die goed moeten 
worden gereinigd

• De transparante dop heeft een verzegeling die wordt verbroken 
wanneer hij de eerste keer wordt geopend

• De vloeistof in de spuitbus wordt bewaard in een binnenhouder, 
geisoleerd van het drijfgas, en mengt er daarom niet mee

• Bevat 150 ml steriele fysiologische zoutoplossing, 0,9% NaCl
• Gecombineerde oog- en wondvloeistof
• Past in het eerstehulpstation
• Houdbaarheidstermijn 4 jaar vanaf de productiedatum
• LET OP! Het product is geen vervanging van de oogdouche bij acute 

oogongevallen (bijvoorbeeld bij spatten van bijtende stoffen), maar 
kan in stap twee tijdens het vervoer naar het ziekenhuis na het eerste 
spoelen worden gebruikt

Salvequick Savett wondreiniger

art.nr.: 8.70.510.00
• De Savett Wondreiniger vervangt watten en flessen 

wondreinigingsoplossing
• Buigzaam en gemakkelijk te gebruiken
• Goed beschermd in de verpakkingen
• De reinigingsvloeistof bestaat uit een steriele fysiologische zoutoplossing
• Steriel
• Afzonderlijk verpakt
• Soepel te gebruiken
• Navulling voor Savett 3250 wondreinigingsautomaat
• Inhoud: 40 stuks wondreinigers 11 x 12 cm (steriele fysiologische 

zoutoplossing)
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E.H.B.O.511

BluSdEKEnS

Blusdeken 180x120 cm

art.nr.: 8.83.061.00
• Deze blusdeken zit in een softbag en is snel en makkelijk te gebruiken
• Wat kunt u blussen met een blusdeken: Beginnende brandjes (behalve 

een vlam in een frituurpan) kunt u doven met een blusdeken. Brandjes 
van olie of vet kunnen hiermee niet geblust worden

• Een blusdeken kunt u gebruiken bij bijvoorbeeld de volgende situaties: 
Wanneer kleding van een persoon in brand raakt, een beginnende 
brand ten gevolge van een omgevallen kaars of een beginnende brand 
in een prullenbak

• Afmeting: 180 x 120 cm
• Kleur: rood
• Deze blusdeken voldoet aan de volgende norm: EN 1869

GElS En SPrayS

Blusdeken 180x180 cm

art.nr.: 8.83.066.00
• Deze blusdeken zit in een harde kunststof wandkoffer en is snel en 

makkelijk te gebruiken
• Wanneer u aan de twee strippen trekt, gaat de koffer open en is de 

deken direct klaar voor gebruik
• U bevestigt de wandkoffer door middel van twee schroeven in de wand
• Wat kunt u blussen met een blusdeken: Beginnende brandjes (behalve 

een vlam in een frituurpan) kunt u doven met een blusdeken. Brandjes 
van olie of vet kunnen hiermee niet geblust worden

• Een blusdeken kunt u gebruiken bij bijvoorbeeld de volgende situaties: 
Wanneer kleding van een persoon in brand raakt, een beginnende 
brand ten gevolge van een omgevallen kaars of een beginnende brand 
in een prullenbak

• Afmeting: 180 x 180 cm
• Kleur: rood
• Deze blusdeken voldoet aan de volgende norm: EN 1869
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512E.H.B.O.

OOGSPOElFlESSEn

Cederroth 235 ml oogspoelfles

art.nr.: 8.70.501.00
• Oogspoelfles in zakformaat die u comfortabel in een zak of in de 

bijbehorende holster kunt dragen
• Een gemakkelijk te hanteren oogspoelfles met ergonomisch oogbad en 

royale vloeistofstroom
• Wordt met een enkele handgreep geopend, draaien en de flacon is 

open
• Inhoud: 235 ml steriele gebufferde isotone fysiologische zoutoplossing 

zonder conserveringsmiddelen, voor eenmalig gebruik
• Houdbaarheidstermijn 4,5 jaar
• Afmetingen: 6,6(B)x16(H)x4,5(D) cm

Cederroth holster t.b.v. 235 ml oogspoelfles
Art.nr.: 8.70.502.00*

Cederroth oogspoelfles

2-pack 500 ml oogspoelfles - art.nr.: 8.70.505.00
• Inhoud: twee flacons x 500 ml steriele gebufferde isotone fysiologische 

zoutoplossing zonder conserveringsmiddelen, voor eenmalig gebruik
• Voorzien van ergonomisch oogbad en royale vloeistofstroom
• Kan op verscheidene manieren worden geplaatst en past daarom op 

elke werkplek
• Kan het best worden bewaard in de Cederroth 7200 wandhouder 

(apart verkrijgbaar)
• Het is belangrijk om al binnen de eerste seconden na een ongeluk te 

beginnen met spoelen
• Houdbaarheidstermijn 4,5 jaar

7200 wandhouder
Art.nr.: 8.70.490.00

Barikos oogspoelfles

620 ml oogspoelfles - art.nr.: 7.25.960.00
• Bevat een lichaamgelijkende vloeistof waarmee u het oog kunt 

uitspoelen wanneer het in aanraking is gekomen met schadelijke stoffen
• Onmisbaar op plaatsen waar wordt gewerkt met chemische stoffen of 

mechanische apparaten
• De oogdouche bevat vloeistof voor eenmalig gebruik
• In omgevingen waar wordt gewerkt met chemische stoffen moet de 

oogdouche binnen zes seconden bereikbaar zijn
• Wandhouder apart verkrijgbaar (ook wandhouder voor twee flessen 

verkrijgbaar) 

175 ml Mini 
oogspoelfles

Art.nr.: 7.25.962.00

Draadwandhouder 
t.b.v. 1 oogspoelfles
Art.nr.: 7.25.965.00

Wandhouder 
t.b.v. 1 oogspoelfles
Art.nr.: 7.25.990.00

M-Safe oogspoelfles

Oogspoelfles inclusief 500 ml water - art.nr.: 7.25.920.00
• Te gebruiken als er chemische stoffen, vuil of splinters in het oog terecht 

komen
• Voorzien van een geïntegreerd en ergonomisch gevormd oogbad, zodat 

de flacon goed op het oog kan worden gericht en de ogen open blijven 
tijdens het spoelen

• Spoelvloeistof bestaat uit een steriele zoutoplossing, 0,9% 
Natriumchloride (NaCl)

• Voor eenmalig gebruik en met de inhoud kan circa vijf minuten intensief 
gespoeld worden

• Inhoud: 500 ml

Wandhouder 
t.b.v. oogspoelfles

Art.nr.: 7.25.925.00

Wandhouder inclusief 
2 oogspoelflessen

Art.nr.: 7.25.930.00
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E.H.B.O.513

OOGSPOElFlESSEn

Cederroth oogspoelstation 

art.nr.: 8.70.509.00
• Het station heeft plaats voor twee oogspoelfl essen die automatisch 

worden geopend wanneer ze uit de houder worden gedraaid
• De oogspoelfl essen (houdbaarheidstermijn van 4,5 jaar) zijn zo 

vormgegeven dat het oog gedurende circa 1,5 minuut met een rijke 
stroom wordt gespoeld

• Het oogspoelstation bevat een extra ruimte voor eigen keuzeartikelen
• Uitgerust met een Salvequick pleisterautomaat. De pleisters in de 

automaat worden naar beneden getrokken om te voorkomen dat men de 
overige pleisters vuil maakt of met bloed besmeurt

• De pleisternavullingen zitten muurvast in de automaat om te verzekeren 
dat er geen verdwijnen. De lege navullingen worden eenvoudig 
losgemaakt met een speciale sleutel

• De pleisterautomaat (referentie 490700) kunt u afzonderlijk aanschaffen
• Het station bevat twee oogspoelfl essen à 500 ml, Salvequick 

pleisterautomaat incl. 40 textiel en 45 plasticpleisters, een 
oogdouche- instructie en een sleutel

• Afmetingen: 29(B)x56(H)x12(D) cm
• Kleur: groen 

Tobin oogspoelstation 

127 oogspoelstation in standaard - art.nr.: 7.26.020.00
• Twee x 1 liter oogwater 
• Geleverd met twee fl essen oogwater van 1.000 ml, installatie-instructies, 

muurschroeven en stofkappen
• Model 127 is ideaal voor voertuigen, zoals vrachtwagens, boten, 

treinen, enz. en model 129 is vooral geschikt bij beperkte ruimte en/of 
wanneer oogwater op een aantal plaatsen in dezelfde ruimte nodig is 

129 oogspoelstation 
in muurstandaard

Art.nr.: 7.26.022.00

126 oogspoelfl es 
navulling à 2 fl essen
Art.nr.: 7.26.025.00

128 oogspoelfl es 
navulling à 5 fl essen
Art.nr.: 7.26.027.00

Tobin 200 ml oogspoelfl es 

art.nr.: 7.26.026.00
• Persoonlijke zakfl es met oogwater voor borst en achterzak
• Bedoeld voor gebruik onderweg naar een vast oogwaspunt
• Bevat 200 ml met steriele zoutoplossing 0,9%
• Afmeting: 170 mm (H) x 80 mm (B) x 30 mm (D)
• Geleverd in karton voor eenvoudige opslag 

diphotérine spray 

diphotérine Microdap 100 ml - art.nr.: 8.10.990.00
• Diphotérine is een vloeibaar product en een oppervlakkige spoeling laat 

toe de agressieve stof snel te verwijderen. Deze spoeling heeft eveneens 
een opslorpingsvermogen en stopt de agressiviteit van de stoffen

• De werking is geldig voor alle chemische producten (met uitzondering 
van producten op basis van waterstoffl uoride en afgeleide producten 
hiervan. Hiervoor Hexafl uorine gebruiken)

• Steriel product dat twee jaar geldig blijft
• De volledige dosis gebruiken voor een optimale doeltreffendheid 

Diphotérine Minidap 200 ml
Art.nr.: 8.10.990.10

Diphotérine LIS 50 ml
Art.nr.: 8.10.990.05

OOGSPOElFlESSEn
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Saving eyes: a matter of seconds

We have protected 
eyes since 1983
If the eyes are exposed to harmful 
chemicals, the difference between 
blindness and complete recovery  
of sight can be a matter of seconds.  
For this reason, an eyewash must  
be quick, easy and safe to use. 
  

Tobin Eyewash is a well known and tested product that allows the user to begin rinsing the eyes very quickly after an 
accident. Tobin Eyewash has been on the international market since 1983 and, over the years, has been continually 
developed further in order to meet the high expectations of the market.  

Universal First Aid Europe has the strength and expertise to continue developing products within the area of eye  
protection in the best way possible, ensuring that ease of use is constantly being improved. The quicker and easier  
a product is to use, the greater the chance of saving a person’s sight.

Arntorpsgatan26 | S-442 45 Kungälv, Sweden | +46-300 758 50

www.universalaid.se

Bij werkzaamheden in veeleisende omgevingen is veiligheid dus 
uitermate belangrijk. Veiligheidsdouches spelen in dit soort situaties 
een belangrijke rol.  

Bradley is sinds 1921 een vooraanstaande speler op het gebied 
van commercieel sanitair. Tegenwoordig is Bradley de enige 
‘alles onder één dak’ leverancier van commercieel sanitair. Het 
assortiment bevat onder andere toebehoren voor waslokalen, 
scheidingswanden, veiligheidssanitair en wasfonteinen. Bradley 
is één van de grootste producenten ter wereld op het gebied van 
veiligheidsdouches.

Het productprogramma bestaat onder andere uit combinatie-
douches, oogdouches, gelaatsdouches en plensdouches. 
De douches zijn getest en gecertifi ceerd volgens de geldende 
Amerikaanse en Europese normen. 

Dankzij het brede assortiment oogdouches en plensdouches is er 
voor vrijwel elke situatie een veilige oplossing in huis. Het ontwerp 
van de veiligheidsdouches is volledig gericht op effi ciënte eerste 
hulp bij noodsituaties.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van nood- en 
oogdouches, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

Werken in een laboratorium of in een industriële omgeving brengt de nodige risico’s met zich mee. Contact met 
agressieve chemicaliën kan dramatische gevolgen hebben. In ruimten waar met hout en metaal wordt gewerkt 
is er een verhoogde kans op oogletsel. Omdat snelle en adequate behandeling noodzakelijk is, zijn in deze 
ruimten, maar ook bijvoorbeeld in scholen en op schepen veiligheidsdouches verplicht.
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Saving eyes: a matter of seconds
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chemicals, the difference between 
blindness and complete recovery  
of sight can be a matter of seconds.  
For this reason, an eyewash must  
be quick, easy and safe to use. 
  

Tobin Eyewash is a well known and tested product that allows the user to begin rinsing the eyes very quickly after an 
accident. Tobin Eyewash has been on the international market since 1983 and, over the years, has been continually 
developed further in order to meet the high expectations of the market.  

Universal First Aid Europe has the strength and expertise to continue developing products within the area of eye  
protection in the best way possible, ensuring that ease of use is constantly being improved. The quicker and easier  
a product is to use, the greater the chance of saving a person’s sight.

Arntorpsgatan26 | S-442 45 Kungälv, Sweden | +46-300 758 50

www.universalaid.se

Bij werkzaamheden in veeleisende omgevingen is veiligheid dus 
uitermate belangrijk. Veiligheidsdouches spelen in dit soort situaties 
een belangrijke rol.  

Bradley is sinds 1921 een vooraanstaande speler op het gebied 
van commercieel sanitair. Tegenwoordig is Bradley de enige 
‘alles onder één dak’ leverancier van commercieel sanitair. Het 
assortiment bevat onder andere toebehoren voor waslokalen, 
scheidingswanden, veiligheidssanitair en wasfonteinen. Bradley 
is één van de grootste producenten ter wereld op het gebied van 
veiligheidsdouches.

Het productprogramma bestaat onder andere uit combinatie-
douches, oogdouches, gelaatsdouches en plensdouches. 
De douches zijn getest en gecertifi ceerd volgens de geldende 
Amerikaanse en Europese normen. 

Dankzij het brede assortiment oogdouches en plensdouches is er 
voor vrijwel elke situatie een veilige oplossing in huis. Het ontwerp 
van de veiligheidsdouches is volledig gericht op effi ciënte eerste 
hulp bij noodsituaties.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van nood- en 
oogdouches, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

Werken in een laboratorium of in een industriële omgeving brengt de nodige risico’s met zich mee. Contact met 
agressieve chemicaliën kan dramatische gevolgen hebben. In ruimten waar met hout en metaal wordt gewerkt 
is er een verhoogde kans op oogletsel. Omdat snelle en adequate behandeling noodzakelijk is, zijn in deze 
ruimten, maar ook bijvoorbeeld in scholen en op schepen veiligheidsdouches verplicht.

catalogus2016_10.indd   515 11-04-17   16:04


	catalogus2016_Book-TOC_neutraal
	catalogus2016_1_Neutraal
	catalogus2016_2_Neutraal
	catalogus2016_3_Neutraal
	catalogus2016_4_Neutraal
	catalogus2016_5_Neutraal
	catalogus2016_6_Neutraal
	catalogus2016_8_neutraal
	catalogus2016_9_neutraal
	catalogus2016_10_neutraal
	catalogus2016_11_neutraal
	catalogus2016_12_neutraal
	catalogus2016_13_neutraal
	catalogus2016_Index_neutraal



