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RWS REFLECTIEVEST 
VLAMVERTRAGEND

RWS REFLECTIEVEST

Reflectievest voor incidenteel gebruik. Kan onbedrukt worden geleverd, 
of met de opdruk “BHV” op borst- en rugzijde. Het vest voldoet aan de 
EN-471 norm inzake zichtbaarheidskleding voor professioneel gebruik. 
Het bedrukte vest wordt bovendien in tasje geleverd.

Artikel Artikelnr Prijs

Reflectievest onbedrukt, fluor geel K6105 € 3,50

Reflectievest onbedrukt, fluor oranje K6106 € 3,50

Reflectievest met opdruk “BHV”, fluor geel K6107 € 5,75

Reflectievest met opdruk “BHV”, fluor oranje K6108 € 5,75

Reflectievest met reflecterende strepen dat voldoet aan de EN-471 norm 
inzake zichtbaarheidskleding voor professioneel gebruik. De striping is 
conform de RWS-norm. Ieder vest is voorzien van een hoogwaardige 
klittenbandsluiting. Opdruk mogelijk (zie inzet). De gele en oranje vesten 
zijn leverbaar in maat M/L of XL/XXL. De blauwe, rode en groene vesten 
worden standaard geleverd in maat XL.

Artikel Artikelnr Prijs

RWS reflectievest onbedrukt fluor geel K6110 € 7,60

RWS reflectievest onbedrukt fluor oranje K6120 € 7,60

RWS reflectievest onbedrukt rood K6150 € 12,50

RWS reflectievest onbedrukt blauw K6152 € 12,50

RWS reflectievest onbedrukt groen K6154 € 12,50

Bedrukking op borst- en rugzijde € 5,00

Voor brandgevaarlijke situaties raden wij het vlamvertragende vest aan. 
Het vest is geïmpregneerd, dus zelfdovend en smeult niet na. De striping 
is conform de RWS-norm. Vlamvertragende vesten zijn voorzien van een 
klittenbandsluiting (fluor geel en oranje van een ritssluiting). Opdruk 
mogelijk (zie inzet). Leverbaar in one-size-fits-all.

Artikel Artikelnr Prijs

Reflectievest vlamvertragend onbedrukt fluor geel K6180 € 11,50

Reflectievest vlamvertragend onbedrukt fluor oranje K6190 € 11,50

Proban reflectievest vlamvertragend onbedrukt blauw K6300 € 32,50

Proban reflectievest vlamvertragend onbedrukt rood K6310 € 32,50

Proban reflectievest vlamvertragend onbedrukt groen K6320 € 32,50

Proban reflectievest vlamvertragend onbedrukt wit K6330 € 32,50

Bedrukking op borst- en rugzijde € 5,00

REFLECTIEVEST

REFLECTIEVESTEN

Eigen opdruk mogelijk vanaf 1 stuk, geen opstartkosten!

Alle vesten, met uitzondering van de K6105 tot en met K6108 zijn op de borst- 
en rugzijde te bedrukken. Voor een tekstopdruk in één kleur rekenen wij geen 
opstartkosten! 

Houd voor de borstopdruk een maximaal te bedrukken gebied van 8 x 6cm 
aan (twee regels van tien karakters), en voor de rug een te bedrukken gebied 
van 25 x 20cm (drie regels van vijftien karakters). Het drukken van logo’s is 
ook mogelijk, de meerprijs hiervoor is afhankelijk van het formaat, het aantal 
kleuren, en afname. Neem contact met ons op voor meer informatie!

8x6cm
25 x20cm
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HANDSCHOENEN

VEILIGHEIDSBRILLEN

VLUCHTMASKER

Mouwband met klittenbandsluiting in geel en oranje of fluor geel met 
reflectiestreep. Opdruk naar keuze is mogelijk.

Artikel Artikelnr Prijs

Proban mouwband geel of oranje K6400 €  5,75

Polyester mouwband fluor geel met reflectiestreep K6401 € 5,75

Bedrukking op mouwband € 1,75

Veiligheidshelm in de kleur geel, oranje, blauw, rood, groen of wit. Een 
kleine opdruk door middel van plakkende letters op de helm is mogelijk.

Artikel Artikelnr Prijs

Veiligheidshelm onbedrukt E7100 € 5,75

Veiligheidshelm met tekst E7110 € 7,95

Rookontwikkeling bij brand kan verstikking met dodelijke gevolgen 
veroorzaken. Het Vurol Fire Escape Mask biedt tenminste 40 minuten 
bescherming tegen giftige rookgassen waaronder koolmonoxide en 
hydrogen. Het masker biedt zowel adem- als oogbescherming. Opslagtijd 
drie jaar. Wordt geleverd in PVC wanddoos.

Artikel Artikelnr Prijs

Vurol Fire Escape Mask E3590 € 29,50

De Leader T5300 veiligheidsbril is ontworpen voor bescherming tegen 
deeltjes die met hoge snelheid (maar geringe kracht) in de ogen kunnen 
dringen en voldoet aan de NEN 166:2001 veiligheidsnorm inzake 
oogbescherming. De pootjes zijn  in lengte uitschuifbaar, dus de bril past 
iedereen. Als u uw ogen ook tegen vloeistofspatten wilt beschermen, dan 
kiest u de veiligheidsbril M-Safe Ruimzicht. De bril kan over de eigen bril 
gedragen worden en heeft afgedekte ventilatiegaten.

Artikel Artikelnr Prijs

Veiligheidsbril Leader T5300 E3680 € 7,10

Veiligheidsbril M-Safe Ruimzicht E3690 € 5,75

Spitlederen werkhandschoenen voorkomen dat u uw handen brandt aan 
hete oppervlakken zoals deurkrukken van ruimtes die in brand staan. Ook 
haalt u uw handen niet open aan scherpe voorwerpen.

Artikel Artikelnr Prijs

Spitlederen werkhandschoenen (per paar) E3820 € 1,45

Wanneer elektrische ramen niet meer willen openen, bijvoorbeeld 
doordat de auto te water is geraakt, biedt de LifeHammer uitkomst. 
De dubbele hamer heeft geharde punten die het raam binnen enkele 
seconden verbrijzelen. Het ingebouwde mes haalt met één haal de 
autogordel door.

Artikel Artikelnr Prijs

Lifehammer B1160 € 8,40

VEILIGHEIDSHELM

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

LIFEHAMMER

MOUWBAND
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VERBANDKOFFER A

Compacte verbandtrommel met inhoud “B”. De trommel is bedoeld voor 
plaatsen waar kleine ongelukjes kunnen gebeuren. Wordt geleverd met 
wandklem. De verbandtrommel B is ook zeer geschikt als aanvulling op 
een verbandkoffer BHV. Als u deze koffer verzegelt en de verbandtrommel 
B gebruikt, weet u dat u altijd een verplichtingsconforme verbandkoffer 
in huis heeft.

Inhoud:

Artikel Artikelnr Prijs

Verbandtrommel B E8610 € 22,00

Verbandtrommel B HACCP (met detectiepleisters) E8690 € 28,50

Skai-lederen EHBO-tas met inhoud B E8630 € 49,00

Losse inhoud verbandtrommel B E8500 € 19,00

De verbandkoffer A is ruimer gevuld dan de verbandtrommel B en is 
daardoor geschikt voor plaatsen waar veel mensen bijeenkomen (EHBO-
verenigingen, evenementen et cetera). De koffer is leverbaar in een 
compact model (33 x 23 x 13cm) en een extra groot model (44 x 32 x 
15cm) zodat de koffer kan worden aangevuld met extra materialen.

Inhoud:

Artikel Artikelnr Prijs

Verbandkoffer A (compact model) E8710 € 69,00

Verbandkoffer A (groot model) E8740 € 89,00

Losse inhoud verbandkoffer A E8520 € 41,50

VERBANDTROMMEL 
B

VERBANDKOFFERS EN TROMMELS

• 1 rol hechtpleister 5m x 2,5cm

• 1 assortiment wondpleisters

• 1 assortiment pleisterstrips

• 1 mondmasker voor beademing

• 1 knievormige verbandschaar (RVS)

• 1 pincet (RVS)

• 2 pr disposable vinyl handschoenen

• 6 veiligheidsspelden

• 10 alcoholdeppers

• 1 EHBO handleiding

• 4 snelverbanden nr. 1 (steriel)

• 2 snelverbanden nr. 2 (steriel)

• 6 gaaskompressen 1/16 (steriel)

• 6 gaaskompressen 5 x 5cm (steriel)

• 1 rol synthetische watten 3m x 10cm

• 2 pakjes verbandwatten, 10 gram

• 3 elastische windsels 4m x 6cm

• 2 elastische windsels 4m x 8cm

• 3 driekante doeken

• 2 wondsnelverbanden 6 x 8 cm (steriel)

• 4 snelverbanden nr. 1 (steriel)

• 2 snelverbanden nr. 2 (steriel)

• 1 snelverband nr. 3 (steriel)

• 16 steriele gaaskompressen 1/16 m2

• 10 steriele gaaskompressen 5 x 5cm

• 10 steriele gaaskompressen 10 x 10cm

• 2 pakjes verbandwatten a 25 gram

• 4 rollen synthetische watten 3m x 10cm

• 2 steriele alumed kompressen 10 x 10cm

• 2 steriele alumed kompressen 10 x 15cm

• 3 driekante doeken

• 1 pincet

• 3 hydrofiel windsels 4m x 8cm

• 3 hydrofiel windsels 4m x 6cm

• 2 cambric windsels 4m x 8cm

• 2 cambric windsels 4m x 10cm

• 1 assortiment wondpleisters

• 1 hechtpleister 5m x 2,5cm

• 1 gaaspleister 1m x 6cm

• 1 mondkapje voor beademing

• 1 knievormige verbandschaar

• 4 disposable handschoenen

• 6 verbandklemmen

• 6 veiligheidsspelden

• 1 flacon desinfecterende lotion
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Na het vervallen van de richtlijnen met betrekking tot de verbanddoos 
A en B heeft het Oranje Kruis een nieuwe richtlijn uitgebracht over de 
inhoud en samenstelling van een goede, op de werksituatie toegesneden 
verbandkoffer die voldoet aan het gestelde in de huidige ARBO-
wetgeving. 

Al onze verbandkoffers BHV voldoen aan deze richtlijn. Voor een aantal 
branches hebben wij de inhoud aangepast om aan de werksituatie te 
beantwoorden. Alle koffers worden geleverd met wandbeugel.

Inhoud verbandkoffer BHV basis

Inhoud verbandkoffer BHV HACCP (horeca- en food-industrie)

Extra inhoud verbandkoffer BHV Industrie

Extra inhoud verbandkoffer BHV Chemie

Artikel Artikelnr Prijs

BHV verbandtas basis skai-leder E9060 € 59,00

Verbandkoffer BHV basis E9100 € 43,50

Verbandkoffer BHV HACCP E9160 € 55,00

Verbandkoffer BHV Industrie E9180 € 135,00

Verbandkoffer BHV Chemie E9200 € 179,00

Losse inhoud verbandkoffer BHV basis E8550 € 38,50

VERBANDKOFFER 
BHV

VERBANDKOFFERS EN TROMMELS

• 3 wondsnelverbanden 6 x 8cm steriel

• 2 snelverbanden M (nr. 2) steriel

• 2 snelverbanden G (nr. 3) steriel

• 10 gaaskompressen 5 x 5cm steriel

• 5 nonwoven kompressen 10 x 10cm

• 2 rollen synthetische watten 3m x 10cm

• 3 alumed kompressen 10 x 10cm steriel

• 2 elastische windsels 4m x 6cm

• 2 elastische windsels 4m x 8cm

• 2 ideaalwindsels 5m x 6cm met klemmen

• 1 ideaalwindsel 5m x 8cm met klemmen

• 2 driekante doeken

• 1 zakje assortiment wondpleisters

• 1 rol hechtpleister 5m x 2,5cm

• 1 dermaphile pleister 1m x 6cm

• 1 mondkapje voor beademing

• 1 knievormige verbandschaar

• 1 RVS pincet

• 3 paar disposable handschoenen

• 1 reddingsdeken goud/zilver

• 6 veiligheidsspelden

• 6 verbandklemmetjes

• 1 flacon desinfecterende lotion

• 1 stroomdigram

• Blauwe HACCP-detectiewondpleisters in plaats van assortiment wondpleisters

• 1 doosje paracetamol

• 1 rol elastische pleister 5m x 6cm

• 5 nonwoven kompressen

• 1 instant coldpack voor eenmalig gebruik

• 1 pakje zakdoeken

• 6 alcoholdeppers

• Waterjel brandwondverband 10 x 10cm

• 1 wondsnelverband 8 x 10cm

• 6 omnistrips zwaluwstaartjes

• 10 zalfkompressen

• 1 rol watten a 10 gram

• 1 cohesive windsel 4m x 6cm

• 1 stelma rood zelfklevend 

vingerverband 2m x 4cm

• 1 reddingsdeken goud/zilver

• 1 oogspoeling 500ml

• 1 flacon Waterjel brandwondenzalf 120ml

• 1 Waterjel brandwondkompres 30 x 40cm (gezicht, ingesneden bij oren, neus en mond)

• 1 Waterjel brandwondkompres 20 x 45cm (arm/been)
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DIVERSEN EHBO

OOGSPOELFLES

BEADEMINGSFILTER

Een beademingsmasker biedt bescherming aan patiënt en hulpverlener. 
Het masker voorkomt direct contact met de mond, neus en het gezicht 
van de patiënt en neemt daardoor twijfel en besmettingsgevaar weg 
bij het beginnen van de reanimatie. Al onze beademingsmaskers zijn 
doorzichtig, zodat ten alle tijde de kleur van de lippen van de patiënt te 
zien is.

De beademingsmaskers zijn voorzien van een verwisselbaar filter. Door het 
filter te vervangen kan het beademingsmasker meerdere malen gebruikt 
worden. Wij raden u altijd aan minimaal één extra filter op voorraad te 
hebben. Zo is het masker direct na inzet opnieuw te gebruiken.

Artikel Artikelnr Prijs

Ambu Res-Cue Mask (in soft- / hardcase) E3460 € 10,50

Ambu Res-Cue Mask filter E3480 € 3,60

Laerdal Pocket Mask E3520 € 16,50

Laerdal Pocket Mask filter E3510 € 3,60

Laerdal Pocket Mask eenrichtingsventiel E3520 € 5,75

Een beademingsfilter biedt net als een beademingsmasker bescherming 
bij reanimatie doordat het contact met de mond, neus en het gezicht 
van de patiënt voorkomt. Een filter wordt over het gelaat van de patiënt 
gelegd. Geschikt voor eenmalig gebruik.

Artikel Artikelnr Prijs

Kiss of Life beademingsfilter 73510 € 2,10

Kiss of Life in mini-plunjezak sleutelhanger E3560 € 3,75

Ambu LifeKey sleutelhanger E3490 € 4,70

De oogspoelfles (of oogdouche) voor eenmalig gebruik bevat een 
lichaamseigen gelijkende 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. In de chemie moet de oogdouche binnen zes seconden 
bereikbaar zijn.

Artikel Artikelnr Prijs

Cederroth oogspoelfles 500ml E3600 € 15,00

Cederroth wandhouder E3603 € 7,50

Barikos oogspoelfles 620ml E3620 € 23,19

Barikos draadwandhouder E3650 € 6,50

Proficare oogspoelfles 500ml E3660 € 11,50

Proficare draadwandhouder E3670 € 3,95

Artikel Artikelnr Prijs

Tekentang E1500 € 2,85

Brancarddeken grijs, 150 x 230cm E2600 € 18,50

Hot/coldpack voor meermalig gebruik, 13 x 14cm E3950 € 4,50

Instant coldpack voor eenmalig gebruik, 15 x 15cm E3960 € 3,10

Reddingsdeken goud/zilver 27500 € 2,75

BEADEMINGSMASKER

EHBO PRODUCTEN
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Onze EHBO trainingssets zijn gevuld met de materialen die u bij 
een EHBO-cursus nodig hebt. Ideaal voor opleidingsinstituten en 
bedrijfstrainingen.

Inhoud EHBO trainingsset

Inhoud BHV trainingsset basic    

Inhoud BHV trainingsset extra

Artikel Artikelnr Prijs

EHBO trainingsset E9350 € 9,50

BHV trainingsset basic E9360 € 3,75

BHV trainingsset extra E9380 € 4,25

De Little Anne is een prijsgunstig, lichtgewicht trainingsmodel voor 
reanimatie. De luchtweg (geschikt voor eenmalig gebruik) is uitneembaar 
voor hygiëne. De pop wordt geleverd met transporttas, twee gezichten, 
twee luchtwegen, renigingsdoekjes, desinfectant en handleiding.

Artikel Artikelnr Prijs

Little Anne reanimatie oefenpop E7400 € 207,40

Luchtweg voor eenmalig gebruik, 24 stuks E7420 € 65,80

Gezichtshuid, 6 stuks E7460 € 53,00

De Ambu Man is een oefenpop van volwassen afmetingen die door de  
afwezigheid van kabels in een realistische omgeving kan worden geplaatst.
De Ambu Man I (instrument) is uitgerust met een mechanisch controle-
instrument dat de resultaten van ventilatievolume, borstcompressie, 
opblazen van de maag en een onjuiste handpositie monitort. De Ambu 
Man W (wireless) heeft daarnaast ook digitale sensoren om effectiviteit 
van reanimatie weer te geven. Aansluiting op laptop of pc kan via een 
USB-kabel of draadloos via WiFi.

Artikel Artikelnr Prijs

Ambu Man I (zonder armen en benen) E7580 € 1099,00

Ambu Man W (zonder armen en benen) E7590 € 1799,00

Ambu Man benen (inclusief broek) E7530 € 250,00

Ambu Man armen E7520 € 300,00

EHBO TRAININGSSETS

EHBO OEFENMATERIALEN

• 2 Nederlandse snelverbanden nr. 1

• 2 wondkompressen non-woven 1/16

• 2 wondkompressen non-woven 5 x 5cm

• 1 elastisch windsel 4m x 6cm

• 1 ideaal zwachtel 5m x 8cm

• 1 driekante doek non-woven

• 1 paar vinyl handschoenen

• 1 beademingsmasker

• 1 veiligheidsspeld 50mm

• 1 rol synthetische watten

• 1 EHBO-boekje Oké

• 1 Nederlands snelverband nr. 1

• 1 ideaal zwachtel 5m x 6cm

• 1 rol synthetische watten

• 1 Nederlands snelverband nr. 1

• 1 ideaal zwachtel 5m x 6cm

• 1 rol synthetische watten

• 1 driekante doek non-woven

• 1 EHBO-boekje Oké

LITTLE ANNE 
REANIMATIE POP

AMBU MAN W+I
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CEDERROTH EERSTE 
HULP PANEEL

WONDREINIGINGS 
AUTOMAAT

SALVEQUICK 
PLEISTERS

U heeft altijd zelfklevende wondpleisters bij de hand met de Salvequick 
pleisterautomaat. Wanneer een pleister uit de dispenser wordt gehaald, 
komt er op de pleister een zelfklevend vlak vrij. Dit vergemakkelijkt het 
aanbrengen. Bovendien zijn de navullingen in de dispenser opgesloten 
en kunnen alleen worden verwijderd met gebruik van de rode sleutel. Uw 
pleisters worden niet ongebruikt meegenomen of “geleend”!

De automaat wordt standaard geleverd met 40 textielpleisters (6444) en 
45 plasticpleisters (6036), maar kan ook geleverd worden met blauwe 
HACCP detectiepleisters (6735).

Artikel Artikelnr Prijs

Salvequick pleisterautomaat  (6444 en 6036) E4010 € 14,95

Salvequick pleisterautomaat detectie (2 x 6735) E4050 € 24,50

Navullingen voor de Salvequick pleisterautomaat. De navullingen worden 
per doos van zes navullingen geleverd.

Artikel Artikelnr Prijs

Salvequick textielpleisters 6 x 40 st. (6444) E4110 € 25,97

Salvequick plasticpleisters 6 x 45 st. (6036) E4120 € 22,26

Salvequick vingertoppleisters XL 6 x 15 st. (6454) E4130 € 25,97

Salvequick blauwe detectiepleiseters 6 x 35 st. (6735) E4140 € 51,60

Salvequick blauwe detectiepleisters 6 x 15 st. 
regulier en 15 st. vingertop (6754)

E4150 € 51,60

Salvequick textielpleisters XL 6 x 21 st. (6470) E4160 € 28,90

Weg met watten en flessen anti-sceptische vloeistof. Savett vochtige 
wondreinigingsdoekjes zitten opgesloten in de dispenser en kunnen 
alleen per stuk worden uitgenomen. Wordt gevuld met 40 stuks doekjes 
met steriele fysiologische zoutoplossing (11 x 12cm).

Artikel Artikelnr Prijs

Savett wondreinigingsautomaat met vulling (3225) E4020 € 13,50

Savett wondreinigingsdoekjes 40 st. (3227) E4180 € 7,14

Het eerste hulp paneel bevat alle noodzakelijke hulpmiddelen om een 
gewonde eerste hulp te bieden totdat een deskundige ter plaatse is. 
Verkrijgbaar als eerste hulp paneel (afmetingen 41 x 55cm) en mini 
eerste hulp paneel (afmetingen 25 x 40cm).

Inhoud mini eerste hulp paneel: Extra inhoud eerste hulp paneel

Artikel Artikelnr Prijs

Cederroth eerste hulp paneel 19090 E4000 € 72,50

Cederroth mini eerste hulp paneel 19140 E4030 € 45,50

SALVEQUICK 
PLEISTERAUTOMAAT

SALVEQUICK EHBO

• 1 x Salvequick pleisterautomaat (E4010)

• 3 x bloedstelpend verband klein

• 1 x bloedstelpend verband groot

• 1 x bloedstelpend verband groot

• 1 x mond-op-mond protectiepakket

• Eerste Hulp instructiekaart

• Wondreinigingsautomaat
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Productteksten

Artikel Artikelnr Prijs

Rood E9600 € 54,95

PRODUCTNAAM

PRODUCTNAAM

PRODUCTNAAM

PRODUCTNAAM

Prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW.

BRANDWONDEN

WATERJEL SETS

WATERJEL BURNJEL

Waterjel steriele brandwondverbanden verlichten de pijn en geven de 
brandwond verkoeling. Bovendien biedt het verband bescherming tegen 
besmetting van de wond via de lucht. Dit alles in slechts één stap en 
zonder speciale training. De gel is gemaakt op waterbasis en is in water 
oplosbaar, zodat het verband niet aan de wond hecht en de gel makkelijk 
weggewassen kan worden. Het verband kan worden toegebracht op 
oppervlakkige, gedeeltelijke en volledige verbrandingen.

Waterjel verbanden zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en zijn 
dus op elk ledemaat toe te passen. Het verbandmasker voor het gezicht 
bevat gaten voor oren, neus en mond. De afmetingen verzekeren u van 
dekking en temperatuurregeling van de huid van oor tot oor.

Artikel Artikelnr Prijs

Waterjel burndressing 5 x 15cm (hand) E5210 € 5,45

Waterjel burndressing 10 x 10cm (pols) E5220 € 6,85

Waterjel burndressing 10 x 40cm (arm) E5230 € 14,25

Waterjel burndressing 20 x 40cm (been) E5240 € 22,25

Waterjel burndressing 30 x 40cm (gezicht) E5250 € 32,55

Waterjel burnwrap (deken) in container 91 x 76cm E5300 € 91,00

Waterjel Burnjel is gebaseerd op dezelfde gel-technologie als de Waterjel 
brandwondverbanden. De dikke gel geeft verkoeling en verlicht de pijn 
bij lichte brandwonden.

Artikel Artikelnr Prijs

Waterjel Burnjel knijpfles 120ml E5400 € 6,95

Waterjel Burnjel knijpfles 50ml E5410 € 4,50

Waterjel Burnjel pompdispenser 60ml E5450 € 5,95

Waterjel Burnjel 3 x 3,5gr sachets E5460 € 2,45

Met de Waterjel sets heeft u altijd eerste hulp voor brandwonden bij de 
hand. Bevestiging aan de wand zorgt voor een snelle toegang.

E5500 E5540 E5550 E5560

Waterjel burndressing 5 x 5cm 1 st.

Waterjel burndressing 5 x 15cm 1 st. 1 st. 2 st.

Waterjel burndressing 10 x 10cm 1 st. 2 st. 1 st. 2 st.

Waterjel burndressing 10 x 40cm 1 st. 2 st.

Waterjel burndressing 20 x 46cm 1 st.

Waterjel burndressing 30 x 40cm 1 st.

Waterjel sachets 3 x 3,5gr 1 st. 2 st.

Waterjel pompdispenser 60ml 1 st. 1 st.

Waterjel cohesive bandage 4m x 6cm 1 st. 2 st.

Artikel Artikelnr Prijs

Waterjel brandwondenset ARBO E5500 € 52,00

Waterjel emergency wanddispenser E5540 € 115,00

Waterjel workstation E5550 € 21,00

Waterjel brandwondenset EHBO E5560 € 35,00

WATERJEL BURN 
DRESSINGS
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De Defibtech View AED maakt het gemakkelijk voor iedereen om in 
noodgevallen kordaat op te treden. De View AED combineert een 
gebruiksvriendelijk ontwerp met scherpe specificaties. Het is bovendien 
de eerste en enige AED met full-color display dat stap-voor-stap 
videobegeleiding biedt voor reanimatie, mond-op-mond beademing en 
externe defibrillatie. Daarnaast is de AED compact (18,5 x 24 x 5,8cm).

Wanneer een hartstilstand zijn intrede doet, moet uw AED klaar zijn 
voor gebruik. De Defibtech ReviveR View voert extensieve zelftesten uit 
op dagelijkse basis en geeft een paraatheidsindicatie met een duidelijk 
zichtbaar signaal. Waar andere AED’s alleen een melding geven dat er 
een fout is gevonden, rapporteert de Defibtech ReviveR View AED direct 
de status van de AED, accu en elektroden.

Andere AED’s vertellen wat ze doen. De ReviveR View laat het met zijn 
full-color interactieve video’s ook nog eens zien. Dat maakt de ReviveR 
View AED zeer geschikt voor omgevingen waar gesproken instructies 
moeilijk te volgen zouden zijn.

• Schok: 150 Joules (volwassenen) of 50 Joules (kinderen);
• Laadtijd: max. 4 seconden van analyse tot schok;
• Video: full-motion video met tekstuele aanwijzingen;
• Reanimatie-begeleiding met video- en stembegeleiding.

Artikel Artikelnr Prijs

Defibtech ReviveR View AED E6950 Op aanvraag

Een functionele en mooie metalen universele AED-kast (wit gepoedercoat, 
afmetingen 33 x 33 x 15cm). Geschikt voor alle types AED met uitzondering 
van de Defibtech Lifeline AED.

Artikel Artikelnr Prijs

Hastec AED wandkast E6270 € 149,00

DEFIBTECH REVIVER 
VIEW AED

DEFIBTECH REVIVER VIEW AED

A E D

Voor kleine ongevalletjes is er de verbanddoos, voor brand de poederblusser. Maar wat doet u als een medewerker, klant 
of bezoeker onverhoopt een hartstilstand krijgt? Voor dat geval is er de AED (Automatische Externe Defibrillator). De AED  
is eenvoudig te bedienen en werkt geheel automatisch: ook u kunt een leven redden!

Een plotselinge hartstilstand is in Nederland één van de meest voorkomende doodsoorzaken. Een 
hartstilstand treedt op wanneer het normale hartritme plotseling chaotisch wordt. De persoon zakt in 
elkaar, reageert niet op prikkels en stopt met ademhalen.

Als iemand een hartstilstand krijgt, heeft u slechts enkele minuten. Als binnen drie tot vijf minuten het 
normale hartritme wordt hersteld (gedefibrilleerd) zijn de kansen op overleving 70%. Na tien minuten is 
de overlevingskans vrijwel nihil. Reanimeren (borstcompressies en beademing) zorgt ervoor dat er extra 
tijd gewonnen wordt tot het moment van defibrilleren. 

Uiteindelijk is het altijd noodzakelijk een schok toe te dienen om weer een normaal hartritme te krijgen. 
Defibrillatie is de enige behandeling waarbij bewezen is dat het hartritme weer normaal kan worden. 
De AED kan zo’n schok toedienen.

Iedereen kan en mag een AED aanschaffen en gebruiken. De AED is veilig te gebruiken door iedereen, 
met of zonder medische achtergrond. Het is in Nederland wettelijk toegestaan als “leek” de AED te 
gebruiken. Een computer in de AED analyseert het hartritme en bepaalt of het nodig is een schok 
toe te dienen. Het kan nooit voorkomen dat de AED-bediener een schok toedient aan een patiënt 
die dit niet nodig heeft.

De Automatische Externe Defibrillator: omdat iedere seconde telt.

UNIVERSELE AED 
WANDKAST
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Productteksten

Artikel Artikelnr Prijs

Rood E9600 € 54,95

PRODUCTNAAM

PRODUCTNAAM

PRODUCTNAAM

Prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW.

DEFIBTECH LIFELINE AED

Defibtech heeft een zeer gebruiksvriendelijke AED (Automatische Externe 
Defibrillator) ontwikkeld: de Lifeline AED. De Lifeline onderscheidt zich als 
een uiterst betrouwbare AED met zeer gunstige prijs/kwaliteitverhouding. 
Ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen van professionele 
hulpverleners, maar toch eenvoudig genoeg voor medische leken. Het 
redden van levens ligt nu binnen ieders handbereik.

De voordelen op een rij:
• Uiterst duurzaam en betrouwbaar;
• Compact en handzaam (22 x 30 x 7cm);
• Eenvoudige en snelle bediening;
• Begeleiding via heldere stem en tekst (Nederlands);
• Bewaking hartritme tijdens reanimatie;
• Automatische controle op aanwezigheid elektroden;
• Kinderelektroden verkrijgbaar;
• Zelftesten dagelijks, wekelijks en maandelijks;
• Hoge water- en stofbestendigheid;
• Schokbestendigheid volgens millitaire standaarden;
• Batterijconcept met lange levensduur (tot 7 jaar);
• 300 schokken of 16 uur continue werking op één accu;
• ECG-data wordt opgeslagen op de geheugenkaart;
• Vijf jaar garantie.

De Defibtech Lifeline AED wordt geleverd met batterij-unit, een paar 
defibrillatie-elektroden, 9V status-indicator batterij, snelle referentiekaart 
en gebruikershandleiding.

Artikel Artikelnr Prijs

Defibtech Lifeline AED E6600 € 1.595,00

Defibtech Lifeline Trainer AED E6700 € 395,00

Defibrillatie-elektroden volwassenen E6610 € 40,00

Defibrillatie-elektroden kinderen E6620 € 98,00

Defibtech batterij-unit 300 schokken/16 uur gebruik E6630 € 232,00

9V Lithium batterij voor zelftesten E6640 € 16,00

Draagtas (nylon) zwart (voor de AED) E6660 € 98,00

Draagtas (nylon) rood (voor de trainer AED) E6690 € 98,00

Draagtas Medizon, zwart, incl. safeset E6890 € 128,00

Datakaart DDC-6, 6 uur data E6670 € 77,00

Datakaart DDC-50AE, 1 uur data en 50 min. geluid E6680 € 77,00

Trainingselektroden (1 set) E6710 € 30,00

Trainingsplakkers t.b.v. de trainingselektroden, 5 pr. E6720 € 30,00

Trainingsbatterij oplaadbaar (DBP-RC2) E6730 € 161,00

Oplaad-adapter voor trainingsbatterij E6740 € 40,00

Trainingssoftware geheugenkaart (DTR-300) E6750 € 63,00

Trainings-afstandsbediening voor trainer AED E6780 € 53,00

Trainingsset (E6730, E6740, E6750) E6790 € 275,00

Wandbeugel t.b.v. E6600, geschikt voor E6810 E6800 € 51,00

Wandkast RVS met akoestisch alarm, met venster E6810 € 248,00

AED reanimatie-set voor AED-inzet en beademing E6820 € 25,00

DEFIBTECH LIFELINE 
AED
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SAMARITAN PAD 
500P

De HeartSine Samaritan Pad AED is één van de meest verkochte AED’s 
ter wereld. De AED is zowel geschikt voor thuisgebruik als voor gebruik 
binnen organisaties en is de enige AED die standaard wordt geleverd 
met extra PadPak (bestaande uit een batterij en elektroden). 

Kenmerken van de Samaritan Pad:
• Slechts eens in de drie jaar onderhoud nodig (vervangen PadPak);
• Extra PadPak inbegrepen, dus na gebruik direct weer inzetbaar;
• Zeer eenvoudig te bedienen door pictogrammen en Nederlands 

gesproken instructies;
• Reanimatieondersteuning met metronoom;
• Bifafische schokgolf met oplopend energieniveau (150, 150 en 200 

joules);
• Automatische wekelijkse zelftesten van de AED;
• Geschikt voor gebruik in regen en zeer vochtige omgevingen;
• Hoge stof- en waterbestendigheid (IP56), dus ook geschikt voor 

watersporten en buitengebruik;
• Zeer compact en licht (slechts 1,1 kg);
• Europees product met zeven jaar garantie.

De HeartSine Samaritan Pad AED wordt geleverd met tas en extra 
PadPak.

Artikel Artikelnr Prijs

HeartSine Samaritan Pad 300P Secure E6250 € 1.149,00

HeartSine Samaritan Pad 300P Trainer E6260 € 250,00

Samaritan PadPak (elektroden en batterij) E6252 € 120,00

Samaritan Pediatric PadPak (kinderelektroden) E6254 € 120,00

Samaritan trainingselektroden (25 sets) E6262 € 50,00

Plexi wandhouder Samaritan Pad E6265 € 75,00

PSF wandhouder (zwart) Samartian Pad E6266 € 39,00

De technologie van de Samaritan Pad 300P vindt zich terug in de 
Samaritan Pad 500P. Maar daarnaast bevat de Samaritan Pad 500P ook 
aanvullende reanimatie-instructies om de hartfunctie weer op gang te 
brengen. Want of de hulpverlener nu een beroeps of leek is, in een 
noodsituatie is iedereen nerveus.

De 500P ondersteunt de hulpverlener. De AED meet medische gegevens 
en geeft aan waar verbetering van de reanimatie nodig is en hoe de 
hulpverlener dit bereikt. Alleen zo kan men de hoogste kwaliteit hulp 
verlenen. De aanwijzingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit “u reanimeert 
te snel”, “u reanimeert te langzaam”, “druk dieper” of “goede compressie”. 
Een serie LED’s geeft aan of de reanimatie goed verloopt.

De Samaritan Pad 500P wordt geleverd met tas en extra PadPak.

Artikel Artikelnr Prijs

Samaritan Pad 500P E6255 € 1599,00

Accessoires zijn gelijk aan die van de Samaritan Pad 300P

SAMARITAN PAD 
300P

SAMARITAN PAD AED’S
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Philips komt met twee AED’s voor de gewone mens: de HeartStart 
Eerste Hulp AED, ontwikkeld voor gebruik op de woon- en werkvloer, 
en de HeartStart FRx AED, ontwikkeld voor omgevingen die om méér 
vragen. Door extensief onderzoek onder testgebruikers zijn deze AED’s 
zó gemakkelijk in gebruik dat u zelf het leven van een collega, vriend of 
ander persoon getroffen door een hartaanval kunt redden.

De HeartStart AED’s gidsen u door middel van gesproken instructie door 
het reanimatieproces heen. De geintegreerde SMART-pads, die u op de 
borst van de patient plakt, voorzien de AED van informatie. Zo past de 
AED zich aan uw acties aan. Bovendien ligt in de kern van de HeartStart 
AED’s de SMART bifafische technologie waardoor de AED een uiterst 
effectieve schok geeft die zacht is voor het hart.

De accu heeft een levensduur van vier jaar en kan tot 200 schokken 
toedienen (of vier uur functioneren). Buiten het gebruik om voert de 
AED dagelijks, wekelijks en maandelijks zelftesten van de electronische 
onderdelen uit. Vind de AED een fout, dan wordt u gewaarschuwd. Na 
een AED-inzet kunt u middels een infrarood-oog gegevens overdragen op 
een computer, waar de gegevens kunnen worden uitgelezen. 

De HeartStart FRx AED is water- en stofbestendig (IP-klasse 55) en is 
bovendien uiterst schokbestendig: zelfs na een val van één meter blijft 
de HeartStart FRx betrouwbaar functioneren en is het niet nodig het 
toestel te laten nakijken in een technisch centrum. Bovendien maakt de 
HeartStart FRx geen gebruik van aparte elektroden voor kinderen. Door 
de optionele baby/kind-sleutel in de AED te steken kunt u dezelfde AED 
met dezelfde elektroden gebruiken. U hoeft dus niet te investeren in 
speciale elektroden voor kinderen of babies.

Artikel Artikelnr Prijs

Philips HeartStart Eerste Hulp AED met draagtas 
(E7250) en PSF wandbeugel E7352)

E7200 € 1.370,00

Philips HeartStart Eerste Hulp Trainer E7370 € 405,00

HeartStart defibrillatiecassette SMART volwassenen E7210 € 64,00

HeartStart defibrillatiecassette SMART kind/baby E7220 € 109,50

HeartStart Eerste Hulp AED batterij E7230 € 167,50

Brede draagtas HeartStart Eerste Hulp AED E7240 € 172,50

Smalle draagtas HeartStart Eerste Hulp AED E7250 € 142,00

Snelle interventiekit (reanimatie-set) Philips E7260 € 54,00

Philips HeartStart FRx AED E7304 € 1.650,00

Philips HeartStart FRx Trainer E7375 € 446,50

HeartStart FRx baby/kindsleutel E7310 € 113,50

HeartStart FRx SMART Pads II elektrodenset E7320 € 60,00

HeartStart FRx batterij E7330 € 167,50

Draagtas HeartStart FRx E7340 € 167,50

Wandbeugel HeartStart AED in draagtas E7350 € 131,00

PSF wandbeugel voor Eerste Hulp AED in draagtas E7352 € 39,00

Veiligheidszegels wandbeugel “Pull Fly”, 10 st. E7360 € 7,50

AED wandkast (opbouw) met audio signaal E7270 € 254,00

AED wandkast (opbouw) met audiovisueel signaal E7280 € 502,50

PHILIPS HEARTSTART 
AED’S

PHILIPS HEARTSTART AED’S

HeartStart FRx AED

HeartStart Eerste Hulp  AED
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KENWOOD TK-3301 
PORTOFOON

KENWOOD 
ACCESSOIRES

KENWOOD UBZ-LJ8 
PORTOFOON

Maak uzelf verstaanbaar op grote afstand. Leverbaar in een compact 
model (tot 200 meter verstaanbaar) en high-output model (tot 600 meter 
verstaanbaar). Bovendien heeft het high-output model een afneembare 
microfoon, sirene en draagriem. De megafoons worden geleverd zonder 
batterijen.

Artikel Artikelnr Prijs

Compacte megafoon 10 Watt C3010 € 33,50

High-output megafoon 25 Watt met sirene C3020 € 65,00

Kleine portofoon boordevol praktische functies. Door het zendvermogen 
van 500 mW heeft u een theoretisch zendbereik van circa 1000 meter 
(het werkelijke zendbereik is afhankelijk van de omgeving). Met dit 
zendvermogen heeft u geen zendvergunning nodig. De portofoon is 
voorzien van een standaard Kenwood headset-aansluiting. Werkt op drie 
penlite-batterijen of accupack. Leverbaar in zwart, geel en zilver. 

Artikel Artikelnr Prijs

Kenwood PMR UBZ-LJ8 portofoon C1900 € 83,20

Kenwood PMR UBZ-LJ8, Ni-MH accu en bureaulader C1910 € 119,00

Kenwood enkele bureaulader (UBC-4) voor UBZ C1790 € 30,95

Kenwood dubbele bureaulader (UBC-2) voor UBZ C1800 € 54,00

Kenwood oplaadbare NiCd accu (UPB-5) voor UBZ C1810 € 30,95

Gebruiksvriendelijke portofoon geschikt voor professioneel gebruik. Stof- 
en waterdichtheid IP55 en een robuuste behuizing maakt de TK-3301 
ook geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen. Standaard wordt 
de portofoon geleverd met een zendbereik van 500 mW ofwel circa 1000 
meter (het werkelijke zendbereik is afhankelijk van de omgeving). Hiermee 
is de portofoon vergunningsvrij. De TK-3301 heeft 16 zendkanalen en 
wordt standaard geleverd met snellader, Li-ion accu en riemclip. Direct 
uit de doos klaar voor gebruik! De portofoon werkt prima met oudere of 
andere PMR-446 portofoons.

Artikel Artikelnr Prijs

Kenwood TK-3301 PMR portofoon C2025 € 165,00

Kenwood microfoons en luidsprekers passen, tenzij anders vermeld, op 
iedere Kenwood portofoon.

Artikel Artikelnr Prijs

Kenwood handmicrofoon/luidspreker KMC-21M C1210 € 49,50

Kenwood oortelefoon/reversmicrofoon EMC-3 C1300 € 35,00

MEGAFOON

COMMUNICATIE
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OMIKRON CALLHELP 
OPROEPSYSTEEM

De XTR446 is de degelijke licentievrije portofoon van Motorola in de 
PMR446-band. De portofoon heeft een zendvermogen van 500 mW 
en een bereik van ongeveer 1000 meter (het werkelijke zendbereik is 
afhankelijk van de omgeving). De portofoon wordt geleverd als set van 
twee portofoons, riemclips, oorluidsprekers, NiCD-batterijen, dubbellader 
en gebruikershandleiding.

Artikel Artikelnr Prijs

Motorola XTR446 portofoonset C5400 € 111,00

Het Omikron Callhelp oproepsysteem is een draadloos oproepsysteem 
waarmee u via het basisstation tot wel 900 ontvangers tegelijk, in 
groepen en individueel kunt bereiken. Op de ontvangers verschijnt de 
verzonden code (maximaal drie cijfers, scrollend weergegeven). Een 
code kan bijvoorbeeld bestaan uit “259”, brand (2) op de vijfde etage 
(5), start ontruiming (9).

Het bereik van het systeem kan met maximaal 99 steunzenders worden 
vergroot. Iedere steunzender voegt 300 meter (in een open veld) of drie 
etages (in een gebouw) toe. Een steunzender hoeft men enkel in het 
stopcontact in te pluggen. Wanneer de stroom uitvalt, schakelt de zender 
over op een noodaccu. Doordat het systeem draadloos is, hoeven er 
geen gaten geboord te worden of kabels te worden getrokken. 

De ontvanger kan trillen of piepen, al dan niet met intervals. Met een 
batterijlading kan men twee tot vier weken overbruggen, afhankelijk van 
de gebruiksintensiteit.

Het systeem kan via een optionele interface ook op de telefooncentrale of 
op een PC worden aangesloten, zodat bediening ook op afstand mogelijk 
is. Voor aansluiting op een computer is de software en kabelset 400CS 
nodig.

Daarnaast kunnen er op de 32-toetsen/contacten interface externe N/O 
contacten worden aangesloten, bijvoorbeeld uit de brandmeldcentrale of 
alarmknoppen. De toetsen kunnen met verschillende opdrachten worden 
geprogrammeerd.

Artikel Artikelnr Prijs

CallHelp 400TX basisstation C4200 € 510,00

CallHelp 400RX ontvanger C4210 € 115,00

CallHelp 400C6 zes-vaks lader voor 400RX C4220 € 85,00

CallHelp 400RP steunzender C4230 € 200,00

CallHelp 400TC telefoon-/computer interface C4240 € 495,00

CallHelp 400 kunststof beschermtas t.b.v. ontvanger C4250 € 7,50

CallHelp 400CS software en kabelset voor 400TC C4260 € 95,00

CallHelp 400ET 32-toetsen/contacten interface C4270 € 750,00

MOTOROLA XTR446 
PORTOFOONSET

COMMUNICATIE
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BLINDMASKER

FLAMELIGHT

In geval van dichte rook door brand raakt men al gauw het richtingsgevoel 
kwijt. Vluchten is dan niet zo makkelijk als het klinkt. U kunt uw personeel 
echter wél voorbereiden op deze situatie!

De Martin Magnum 650 is de meest eenvoudig te bedienen rookmachine 
met professionele behuizing (afm. 29 x 21 x 17cm). Binnen zeven 
minuten is de machine opgewarmd en klaar om 160 m3 rook per minuut te 
genereren. De machine is voorzien van een 1 liter rookvloeistofreservoir. 
De rookmachine wordt geleverd met een afstandsbediening met vijf 
meter snoer.

Voor grotere ruimtes is er de Martin Magnum 1800 (afm. 50 x 23 x 
27cm). Na negen minuten opwarmtijd genereert de machine 580 m3 rook 
per minuut. Het reservoir kan tot 3,8 liter rookvloeistof bevatten. Wordt 
geleverd met afstandsbediening, maar heeft ook een timer-functie.

Artikel Artikelnr Prijs

Martin Magnum 650 rookmachine (600W) F3800 € 149,00

Martin Magnum 1800 rookmachine (1150W) F3820 € 449,00

Rookmachine reinigingsvloeistof F3840 € 5,95

Rookvloeistof, fles 1 liter F3850 € 8,75

Rookvloeistof, jerrycan 5 liter F3860 € 29,75

De Flamelight YX-350 bevat 140 centimeter lange repen zijde die van 
onder verlicht worden door negen halogeenlampen. Door een ingebouwde 
ventilator worden de repen zijde voortdurend bewogen, waardoor er een 
brandhaard wordt gesimuleerd. De Flamelight kan uitstekend gebruikt 
worden voor BHV-oefeningen (afm. 51 x 38 x 38cm). De bak is niet 
geschikt voor blusoefeningen!

Artikel Artikelnr Prijs

Flamelight YX-350 F3870 € 399,00

Het oefenen van vluchten uit een dichtgerookte ruimte kan nu ook zonder 
de brandmeldinstallatie uit te schakelen. Met dit blindmasker vermindert 
u het zicht zonder het geheel te ontnemen: u simuleert dus rook zonder 
daadwerkelijke rook. Door de klittenbandsluiting geldt one-size-fits-all.

Artikel Artikelnr Prijs

Blindmasker F3900 € 9,95

ROOKMACHINE

OEFENMATERIALEN
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BLUSDEKEN

CO2 BLUSSERS

Schuimblussers zijn geschikt voor brandklassen A en B (vaste en vloeibare 
stoffen). Ook onervaren personen kunnen goed met deze blusser 
overweg. Het schuimvormend middel in de blussers is een zeer effectief 
milieuvriendelijk filmvormend schuim dat nauwelijks schade toebrengt 
aan materialen en goederen.

Artikel Artikelnr Prijs

Schuimblusser Smeba 2 liter F2300 € 83,50

Schuimblusser Smeba 6 liter F2350 € 115,70

CO2 of koolzuursneeuwblussers zijn met name geschikt voor bestrijding 
van brandende vloeistoffen (brandklasse B) en electriciteitsbranden 
in ruimten met kostbare of gevoelige apparatuur (computers of 
geluidsinstallaties). Dit niet-giftige gas laat geen reststoffen achter. Zo 
blijft kostbare apparatuur onbeschadigd. De blussers zijn uitgerust met 
een niet geleidende en anti-statische zwenkbare sneeuwkoker. Daarnaast 
is de blusser uitgerust met manometer, OK-indicator en veiligheidspin.

Artikel Artikelnr Prijs

CO2-blusser Smeba 2 kg F2400 € 120,75

CO2-blusser Smeba 5 kg F2450 € 162,15

Een blusdeken is zeer geschikt voor het afdekken van kleine brandhaarden 
(prullenbakken, vlam in de pan et cetera) of het inwikkelen van een 
persoon wiens kleding vlam heeft gevat. De blusdeken stopt de 
zuurstoftoevoer waardoor de vlammen doven. Een blusdeken is geschikt 
voor eenmalig gebruik.

Al onze blusdekens worden geleverd in een kunststof wandhouder voor 
snelle toegang

Artikel Artikelnr Prijs

Blusdeken 1 x 1m in nylon wandhouder F2705 € 9,95

Blusdeken 120 x 120cm F2720 € 16,50

Blusdeken 120 x 180cm F2740 € 19,50

Blusdeken 180 x 180cm F2750 € 29,00

SCHUIMBLUSSERS

BLUSMIDDELEN

Niet ieder blusmiddel is geschikt voor elk type brand. Kiest u het verkeerde blusmiddel, dan vergroot u de kans op gevaar tijdens het blussen. 
Bovendien kan de nevenschade groter zijn dan nodig. Daarom zijn de verschillende soorten brand onderverdeeld in “brandklassen”. Elke klasse heeft 
zijn eigen blusmiddel. Op ieder handblusmiddel staat met onderstaande pictogrammen in welke situaties u de blusser kunt gebruiken.

Hoe kiest u het juiste blusmiddel?

Klasse A geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het 
blussen van vaste stoffen (hout, papier, textiel etc).

Klasse B geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het 
blussen van vloeibare stoffen en stoffen die vloeibaar worden 
als zij branden (olie, benzine, vetten etc).

Klasse C geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het 
blussen van gassen (butaan, propaan en aardgas). Bij 
gasbranden is het van belang dat u de gastoevoer afsluit om 
nieuwe ontbranding of een explosie te voorkomen.

Klasse D geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het 
blussen van brandbare metalen (magnesium, aluminium 
etc).

Klasse F geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het 
blussen van zeer hete oliën en vetten in een hoeveelheid 
van meer dan 5 liter (frituur etc).

Klasse E bestaat tegenwoordig niet meer: de klasse gaf aan dat een 
blusmiddel geschikt was om elektriciteitsbranden mee te blussen. Later 
groeide de overtuiging dat elektriciteit wel brand kan veroorzaken, maar 
zelf niet brandt.
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Een BHV-kast zorgt ervoor dat al uw BHV materiaal op een centraal 
punt verzameld is en altijd klaar ligt voor gebruik. Al onze kasten zijn 
robuust en onderhoudsvrij. Bij elke kast wordt een set pictogramstickers 
meegeleverd.

De BHV-kast 3333 is van degelijk plaatstaal (rood, RAL 3000) en is 
voorzien van een sleutelkastje met inslagruitje. De kast biedt ruimte 
aan een dubbel opvouwbare brancard en heeft daarnaast twee vaste 
legplanken. Afmetingen: 112 x 68 x 25cm.
 
De BHV-kast 2222 bevat geen sleutelkastje. Een noodsleutelkastje voor 
wandopbouw is apart verkrijgbaar. De kast heeft een vaste legplank. 
Afmetingen: 60 x 60 x 25cm.

De BHV-kast 1710 is voorzien van een sleutelkastje met inslagruitje en 
biedt ruimte aan een dubbel opvouwbare brancard. Daarnaast heeft 
de kast nog drie compartimenten. Verkrijgbaar in groen en oranje. 
Afmetingen: 112 x 49 x 20cm.

De BHV-kast 022 en 023 zijn te gebruiken als uitbreiding op de 1710 
door de kasten op de BHV-kast 1710 te plaatsen, maar doen ook los 
uitstekend dienst. Beide kasten zijn voorzien van een sleutelkastje met 
inslagruitje. De BHV-kast 022 bevat één legplank (afmetingen kast: 42 x 
49 x 20cm), de BHV-kast 023 bevat twee legplanken (afmetingen kast: 
56 x 49 x 20cm). Beiden verkrijgbaar in groen en oranje.

Artikel Artikelnr Prijs

BHV kast 3333 (112 x 68 x 25cm) E8100 € 290,00

BHV kast 2222 (60 x 60 x 25cm) E8110 € 185,00

BHV kast 1710 (112 x 49 x 20cm) E8121 € 240,00

BHV topkast 022 (42 x 49 x 20cm) E8122 € 98,00

BHV topkast 023 (56 x 49 x 20cm) E8123 € 129,00

Noodsleutelkast E8200 € 27,50

Breekglas t.b.v. noodsleutelkast E8210 € 2,20

BHV KAST

BHV KASTEN

BHV-kast 3333

BHV-kast 2222

BHV-kast 1710

BHV-topkast 022

BHV-topkast 023
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PRODUCTNAAM

Prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW.

BHV HEUPTAS

Uw BHV’er heeft alles bij de hand en klaar voor gebruik met onze BHV-
tassen. Wij kunnen de tas niet alleen leveren met de standaard inhoud, 
maar ook met een naar uw wens aangepaste inhoud.

De tas en de inhoud is leverbaar met een standaard opdruk (BHV, Hoofd 
BHV, Ploegleider, EHBO, Ontruimer) of een opdruk naar keuze.

Inhoud BHV-tas

Artikel Artikelnr Prijs

Complete BHV-uitrusting in sporttas E9500 € 95,00

Sporttas met opdruk, zonder inhoud E9550 € 20,00

Complete BHV-uitrusting in rugtas E9570 € 79,00

Rugtas met opdruk, zonder inhoud E9560 € 13,75

Handige BHV heuptas met de meest noodzakelijke uitrusting voor de 
BHV’er. 

Inhoud BHV heuptas

Artikel Artikelnr Prijs

BHV heuptas basis met inhoud E9625 € 22,50

BHV heuptas zonder inhoud E9630 € 7,50

Onmisbaar voor elke (semi)professionele hulpverlener en 
evenementenorganisatie: de PSF Medical Rescuebag. De tas heeft veel 
opbergmogelijkheden en is naar eigen inzicht in te delen. Het voorste 
deel is geschikt voor het opbergen van verbandmaterialen (bijvoorbeeld 
de vulling BHV volgens de norm van het Oranje Kruis). Het achterste deel 
bied ruimte aan iedere AED in combinatie met een reanimatieset of drie 
uitneembare tasjes.

Verder voorzien van afneembare schouderband, reflectiestriping, diverse 
insteekhoezen en twee grote afsluitbare zijvakken. Deze tas is zeer 
geschikt voor EHBO verenigingen, ambulance, bedrijfshulpverleneners, 
scholen, sportverenigingen en evenementenorganisaties.
 

Artikel Artikelnr Prijs

PSF Medical Rescue Bag rugtas leeg E9510 € 69,00

PSF Medical Rescue Bag rugtas met complete 
inhoud (BHV + reanimatieset)

E9515 € 98,50

BHV (RUG)TAS

BHV SETS EN TASSEN

• Verbandtrommel B

• BHV zaklamp Brightstar

• Rook/vluchtmasker

• Eén paar werkhandschoenen

• BHV veiligheidshelm

• Reflectievest vlamvertragend met opdruk

• Reflectievest met opdruk “BHV”;

• Goud/zilver reddingsdeken;

• Kiss of Life beademingsmasker;

• Latex handschoenen;

• Knievormige verbandschaar;

HULPVERLENERTAS

• 2 x snelverband internationaal M;

• 1 x wondsnelverband 6 x 8cm;

• 3 x gaaskompres 5 x 5cm;

• 1 x pleister assorti (20 st.);

• 1 x desinfecterende lotion;

• 1 x RVS pincet.
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Mini MAG LITE

MAG LITE LED

MAG LITE

De MAG CHARGER is de beste oplaadbare zaklamp ter wereld. Gemaakt 
van onverwoestbaar vliegtuigaluminium met ingegraveerd serienummer. 
Wordt compleet geleverd met laadhouder, 230 Volt laadadapter, 12 Volt 
autostekker en twee bevestigingsplaatjes.

Artikel Artikelnr Prijs

MAG CHARGER zoals hierboven omschreven M1000 € 97,50

Netadapter 220 Volt M0080 € 15,95

Laadhouder MAG CHARGER M0250 € 35,85

Batterypack 6 Volt NiCd M0750 € 32,50

MAG CHARGER staaflamp M0780 € 75,10

Halogeen (reserve)lamp M9010 € 7,85

De MAG LITE staaflampen zijn evenals de MAG CHARGER gemaakt van 
onverwoestbaar vliegtuigaluminium. De staaflampen zijn niet oplaadbaar, 
maar werken op D-cell batterijen (niet meegeleverd).

Artikel Artikelnr Prijs

MAG LITE, 2-D cell batterijen M1010 € 30,10

MAG LITE, 3-D cell batterijen M1020 € 31,66

MAG LITE, 4-D cell batterijen M1040 € 33,17

MAG LITE, 5-D cell batterijen M1050 € 35,45

MAG LITE, 6-D cell batterijen M1060 € 38,50

Reservelampjes leverbaar per type MAG LITE, 2 st. diversen v.a. € 5,90

Handige kleine MAG LITE staaflamp met dezelfde uitstekende 
eigenschappen als zijn grote broers. Werkt op 2 AA batterijen. 
Verkrijgbaar als geschenkset in luxe geschenkdoos en als holsterpack 
met nylon riemhouder.

Artikel Artikelnr Prijs

Mini MAG LITE in luxe geschenkdoos M1120 € 16,80

Mini MAG LITE in holsterpack M1160 € 20,21

De MAG LITE LED lampen maken geen gebruik van gloeilampjes, maar 
van een krachtige LED. Deze highpower LED gebruikt minder energie en 
heeft een hogere lichtopbrengst dan de reguliere MAG LITES. Bovendien 
gaat de LED tot wel 100.000 uren mee. De lichtopbrengst bedraagt 3 
Watt. 

Artikel Artikelnr Prijs

Mini MAG LITE LED (2 x AA) in holsterpack M1300 € 31,75

MAG LITE LED staaflamp 2-D cell batterijen M1320 € 42,77

MAG LITE LED staaflamp 3-D cell batterijen M1330 € 44,40

MAG LITE LED staaflamp 4-D cell batterijen M1340 € 45,72

MAG CHARGER

ZAKLAMPEN & ACCESSOIRES
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BRIGHTSTAR 2-D 
BHV zaklamp

PELI STEALTHLITE 
RECHARGEABLE

MAG LITE 
ACCESSOIRES

MAG LITE accessoires zorgen voor extra mogelijkheden van uw MAG 
LITE apparatuur. Zo is er de lederen riemhouder met drukknoopsluiting 
(geschikt voor de MAG CHARGER en C-cell en D-cell staaflampen), 
maar ook de opzetkegel. De opzetkegel is ideaal voor het geven van 
aanwijzingen in het verkeer of bij ontruimingen in rook of donkere 
omstandigheden. 

Artikel Artikelnr Prijs

MAG LITE riemhouder leder D-cell M1510 € 8,60

MAG LITE opzetkegel geel M1610 € 5,00

MAG LITE opzetkegel oranje M1620 € 5,00

MAG LITE opzetkegel wit M1630 € 5,00

Industriële zaklamp in opvallend gele kleur. Deze uit ABS kunststof 
gegoten zaklamp is zeer robuust. Voorzien van schakelaarbeveiliging. 
Werkt op 2 D-cell batterijen (niet meegeleverd).

Artikel Artikelnr Prijs

Brightstar BHV zaklamp 2-D M2350 € 14,50

Oplaadbare zaklamp die uitermate geschikt is voor gebruik bij calamiteiten: 
niet voor niets populair bij brandweerdiensten! De lamp is waterdicht, 
explosieveilig, hittebestendig en de krachtige Xenonlamp schijnt zelfs 
door dikke rook heen. De schakelaar is met dikke handschoenen aan nog 
te bedienen. Wordt geleverd inclusief laadunit en 230 Volt laadadapter. 
Ook verkrijgbaar in LED-uitvoering (2460) met een lichtopbrengst van 
1 Watt. Bovendien is de LED-uitvoering tot 150 meter waterdicht en 
daarmee geschikt als duikzaklamp.

Artikel Artikelnr Prijs

Peli Stealthlite Rechargeable - 2460 recoil LED M2490 € 137,50

Peli Stealthlite Rechargeable M2500 € 98,00

Het knipperend of constant brandend LED-licht is zichtbaar tot 800 meter 
en uitermate geschikt om de zichtbaarheid van personen in donkere en/
of rokerige ruimtes te vergroten. Wordt geleverd met bevestigingsband 
voor bijvoorbeeld om de arm.

Artikel Artikelnr Prijs

LED Safety Light M2650 € 4,50

ZAKLAMPEN & ACCESSOIRES

LED SAFETY LIGHT
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EVAC+CHAIR

KUIPBRANCARD

ALUMINIUM 
SCHEPBRANCARD

Deze EHBO-brancard is gemaakt van metaal en heeft een kunststof 
bespanning met voetenzak. Tevens voorzien van twee nylon riemen met 
autogordelsluiting. Bovendien kan de brancard eenvoudig dubbel worden 
opgevouwen en past hij zo in onze BHV-kast groot (E8100).

Artikel Artikelnr Prijs

Brancard dubbel opvouwbaar (oranje) E9750 € 175,00

Deze lichtgewicht aluminium schepbrancard is in de lengte verstelbaar 
en deelbaar. De lengte kan variëren van 165 tot 205cm, de breedte is 
44cm. De brancard weegt 8kg en heeft een maximaal draagvermogen 
van 150kg.

Artikel Artikelnr Prijs

Aluminium schepbrancard E9770 € 420,00

De kuipbrancard is geschikt voor redding uit ruimten waar het slachtoffer 
horizontaal moet worden geëvacueerd of getakeld. Het slachtoffer kan 
zowel horizontaal als verticaal getakeld worden. Levering zonder hijsspin. 
De kuipbrancard meet 200 x 60 x 18cm, weegt 11kg en kan maximaal 
170kg dragen.

Artikel Artikelnr Prijs

Kuipbrancard oranje E9790 € 493,50

Hijsspin t.b.v. kuipbrancard E9780 € 222,85

Set fixatiebanden in tasje (3 stuks) E9785 € 22,50

In veel noodsituaties is het gebruik van een lift niet mogelijk of te 
gevaarlijk. Maar u bent wél verantwoordelijk voor de evacuatie van 
personen die slecht ter been zijn (zwangere vrouwen, gehandicapten, 
gewonden). 

De EVAC+CHAIR maakt ook voor hen een volstrekt betrouwbaar transport 
over de trap mogelijk. De EVAC+CHAIR is snel, veilig en gemakkelijk: 
er is in tegenstelling tot een brancard slechts één persoon nodig om 
de EVAC+CHAIR te bedienen. Bovendien ontstaat er in het trappenhuis 
geen opstopping, want de EVAC+CHAIR is even breed als één persoon.

De EVAC+CHAIR
• is door één persoon te bedienen;
• vervoert personen tot 130kg;
• transporteert zonder de trap te blokkeren;
• wordt met ophangbeugel, afdekhoes en naamplaat geleverd.

Bij aanschaf van een EVAC+CHAIR is een training in het gebruik van de 
EVAC+CHAIR verplicht. Deze training wordt in-company tot maximaal 
zes personen verzorgd.

Artikel Artikelnr Prijs

EVAC+CHAIR evacuatiestoel E9800 € 850,00

Training voor maximaal zes personen E9810 € 160,00

BRANCARD DUBBEL 
OPVOUWBAAR

EVACUATIE
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AFZETLINT

VERKEERSKEGEL

PICTOGRAMMEN

Aluminium kliklijsten zijn uitermate geschikt voor het ophangen van 
vluchtplankaarten. Door het gebruik van anti-reflecterende PVC-folie 
worden hinderlijke weerspiegelingen voorkomen.

Artikel Artikelnr Prijs

Kliklijst A4 (200 x 300mm) P9500 € 16,50

Kliklijst A3 (420 x 300mm) P9510 € 19,50

In onderstaand overzicht vindt u de prijzen van de meest gangbare 
pictogrammen voor de bedrijfshulpverlening (hiernaast afgebeeld). De 
pictogrammen zijn leverbaar als kunstof bord (1mm PP) of als vinyl 
sticker. Staat het pictogram van uw keuze er niet tussen? Vraag dan naar 
de Pikt-o-norm catalogus!

Groene pictogrammen

10x10cm 15x15cm 20x20cm 25x25cm 30x30cm 40x40cm

Kunststof bord (PP) € 1,80 € 3,85 € 4,90 € 7,05 € 13,05 € 17,80

Artikelnummer Pikt-o-norm 3120.XX 3121.XX 3122.XX 3123.XX 3124.XX 3125.XX

Sticker (vinyl) € 1,20 € 1,95 € 2,50 € 4,45 € 7,45 € 9,90

Artikelnummer Pikt-o-norm 3130.XX 3131.XX 3132.XX 3133.XX 3134.XX 3135.XX

Rode pictogrammen

10x10cm 15x15cm 20x20cm 25x25cm 30x30cm 40x40cm

Kunststof bord (PP) € 1,45 € 3,45 € 5,10 € 9,25 € 12,10 € 12,60

Artikelnummer Pikt-o-norm 3321.XX 332A.XX 3322.XX 3323.XX 3324.XX 3325.XX

Sticker (vinyl) € 1,00 € 2,10 € 2,65 € 6,80 € 9,10 € 11,60

Artikelnummer Pikt-o-norm 3330.XX 333A.XX 3332.XX 3333.XX 3334.XX 3335.XX

Artikel Artikelnr Prijs

“BHV” met rode rand, 15 x 20cm, PP P7210 € 3,08

“BHV” met rode rand, 15 x 20cm, vinyl P7310 € 1,80

“AED in dit gebouw aanwezig”, 30 x 10cm, PP P3620 € 6,50

“AED in dit gebouw aanwezig”, 30 x 10cm, vinyl P3600 € 4,25

P3600 in spiegelbeeld (voor binnenzijde raam) P3610 € 7,50

Hoogwaardig en scheurvast afzetlint per 500 meter op rol, 8 centimeter 
breed. Verkrijgbaar in rood/wit en geel/zwart.

Artikel Artikelnr Prijs

Afzetlint op rol, 500m, rood/wit B1300 € 14,50

Afzetlint op rol, 500m, geel/zwart B1310 € 14,50

Handige verkeerskegel in fluor oranje voor het tijdelijk afzetten en 
vrijhouden van (parkeer)terreinen en ingangen. Voorzien van een 
reflectieband en verzwaarde voet.

Artikel Artikelnr Prijs

Verkeerskegel 35cm met reflectieband B1400 € 9,50

Verkeerskegel 50cm met reflectiebanden B1410 € 15,75

KLIKLIJSTEN

(VLUCHTWEG) SIGNALERING






