
Klinion
Verbanddoos BHV met wandhouder - voor
professioneel gebruik
Toepassing
De Klinion Bedrijfsverbanddoos (BHV) is een uitgebreide, op de
werksituatie toegesneden, verbanddoos voor professioneel gebruik.
De verbanddoos is goedgekeurd door 'Het Oranje Kruis' en voldoet
aan alle door hen opgestelde eisen op het gebied van kwaliteit,
veiligheid en gebruiksvriendelijkheid uit de "Richtlijnen Basis
Bedrijfsverbandset BHV" (zie www.ehbo.nl).

Productinformatie
- Gemaakt van abs materiaal (acrylonitril-butadieen-styreen)
- Zeer stevig, stootvast en glanst
- Bestand tegen heftige temperatuurschommelingen, de trommel zal
minder snel breken bij koude of vervormen bij hitte
- Afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie is de BHV doos aan te
vullen met andere producten. Klik op 'Lees meer' om de inhoud van de
verbanddoos te bekijken

Inhoud BHV Bedrijfsverbanddoos (vanaf 2012 aangepast naar de
nieuwe richtlijnen van het Oranje Kruis):
4 Klini-Aid Roll snelverbanden gerold (afmeting wondkussen 10 x 12
cm)
3 Klini-Aid Ready wondsnelverbanden (steriel) (afmeting wondkussen
6 x 8 cm)
3 rollen Klinisoft SY synthetische watten 3 m x 10 cm
4 HG Compres gaaskompressen (steriel) (8 lagen) 8,5 x 5 cm
5 HG Compres gaaskompressen (steriel) (12 lagen) 10 x 10 cm
5 Novopad wondkompres (niet verklevend) 10 x 10 cm
2 Klinifix Hydrolast elastische fixatiewindsels 4 m x 6 cm
2 Klinifix Cohesive zelfklevend elastische fixatiewindsels 4 m x 8 cm
3 Klinigrip Ideal stevig rekbare steunzwachtel 5 m x 8 cm
1 Kliniplast Textile hechtpleister textiel 5 m x 2,5 cm
1 Kliniplast Ready wondpleister 1 m x 6 cm waterbestendig
1 Kliniplast Ready assorti wondpleisterstrips, diverse afmetingen
1 flacon Betadine-oplossing 30 ml (RVG 01331)
2 Klinigrip Mitella driekanten doek, viscose
1 Lister verbandschaar
1 splinterpincet
1 tekenpincet kunststof met handleiding
12 hechtstrips 4x38mm, 80mm lang
2 paar handschoenen
1 mondkapje Kiss of life
1 reddingsdeken 210 x 160 cm
1 eerste hulp handleiding
1 sticker voor in de deksel met EHBO richtlijnen en stroomdiagram
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