Pick & Mix
Het Pick & Mix systeem
Het unieke Pick & Mix systeem van
Vandeputte Medical biedt vele combinaties
die speciaal op maat voor uw onderneming
samengesteld kunnen worden. Het paneel
kan bij u op locatie gemonteerd worden
en biedt plaats aan drie verschillende
producten.

Afmetingen
Het paneel kunt u samenstellen met grote
en kleine kits. De afmetingen zijn als volgt:
Kit groot: L: 22,5 x H: 28,5 cm
Kit klein: L: 22,5 x H: 13,5 cm
Paneel: B: 29 x H: 88 cm

Unieke eigenschappen
Toepasbaar voor elk risico
Modulaire trommels
Alles bij elkaar op een centrale plaats
Zichtbaar
Innovatief
Conform richtlijnen van het Oranje Kruis
Mogelijkheid tot periodieke controle
Panelen flexibel in te delen

Vandeputte Medical
Met meer dan 40 jaar ervaring in de bedrijfs- en ambulance
hulpverlening weten wij wat onze klanten belangrijk vinden. Door te
luisteren en nauw samen te werken met hen hebben wij een compleet assortiment weten samen te stellen dat past bij de behoeften
van iedere branche. Of het nu gaat om een kinderdagverblijf of een
petrochemische industrie, wij hebben de juiste kennis in huis om u
verder te helpen.
Wilt u helemaal geen omkijken meer hebben naar uw verbandtrommels? Ook deze zorg kan Vandeputte Medical u uit handen nemen.
Wij kunnen op afgesproken tijden bij u op locatie langskomen om de
verbandtrommels te wisselen. Ook het controleren van de aanwezige
AED’s of evacuatiestoelen is geen enkel probleem.
Neemt u gerust contact op met een van onze verkoopmedewerkers
voor een afspraak en wij komen graag bij u langs om de
mogelijkheden te bespreken.
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Een ware (R)evolution
in eerste hulp bij
Vandeputte Medical
Het unieke Pick & Mix verbandtrommel concept

(R)evolution;
inhoudelijk sterk
Vandeputte Medical
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Binnen elke organisatie bestaat
er een risico op een ongeval. Iedere organisatie is daarom verplicht
maatregelen te nemen om zijn interne hulpverlening optimaal te
organiseren. Vandeputte Medical staat organisaties al jarenlang bij in
de inrichting van hun bedrijfshulpverlening. Vandeputte Medical is
op de hoogte van de wettelijke verplichtingen, volgt de tendenzen in
hulpverlening nauwlettend en adviseert u ten aanzien van de
benodigde (medische) materialen voor uw organisatie.

Bedrijfshulpverlening is maatwerk
Bedrijfshulpverlening is maatwerk. Elke organisatie is anders en elke
organisatie heeft te maken met specifieke risico’s.
Vandeputte Medical biedt dé passende oplossing voor elk
risicoprofiel: (R)evolution.

(R)evolution: EHBO op maat
(R)evolution is de nieuwste innovatie op het gebied van EHBO. Er zijn
verschillende trommels voor verschillende hulpeisende situaties.
Er is bijvoorbeeld een trommel voor het behandelen van brandwonden en een trommel voor het behandelen van kneuzingen en
verstuikingen. Volgens een Pick & Mix systeem kiest u trommels die
aansluiten op de risico’s binnen uw organisatie. Zo creëert u een
EHBO-set op maat.

Altijd het juiste materiaal bij de hand
Het voordeel van aparte trommels voor verschillende situaties is
dat u niet meer hoeft te zoeken naar het benodigde materiaal voor
het behandelen van een bepaald letsel bij een ongeval. U hoeft uw
verbandtrommel niet meer om te keren; u heeft voor elke situatie het
juiste materiaal direct bij de hand. Zo kunt u een slachtoffer snel van
hulp voorzien.

Verbandtrommels

Brandwondentrommels

Oogspoeltrommels

HACCP-trommels

Inhoud verbandtrommel (klein) :
Snelverband gerold 8 x 10cm............................. 1

Inhoud brandwondentrommel (klein):
Burnshield kompres 10 x10cm .......................... 2

Inhoud oogspoeltrommel voor infectie met
vuil en stof:

Deze verbandtrommel is speciaal
samengesteld voor werksituaties waar de

Elastische fixatiezwachtel 400 x 6cm .......... 1
Synthetische watten 200 x 10cm .................... 1
Ideaalzwachtel 500 x 8cm ...................................... 1
Kleefpleister 500 x 2,5cm ........................................ 1
Nobalinge vingerverband...................................... 2
Steriele kompressen 10 x 10cm ........................ 4
Nitril handschoen per paar ................................... 1

Burnshield Blots 3,5ml ............................................... 2
Burnshield Vingerstrip 25mm x 50cm ........ 1
Nitril handschoenen per paar............................. 2
Steriel kompres 10 x10cm ...................................... 2
Steriel kompres 10 x 20 cm .................................. 2
Elastische fixatiezwachtel 400 x 6cm .......... 1
Elastische fixatiezwachtel 400 x 8cm .......... 1
Eerstehulp schaar ........................................................... 1

0,9% NaCI oogspoelfles 500ml .......................... 2
Oogkompres Steriel...................................................... 5

Inhoud verbandtrommel (groot) :
Snelverband gerold 10 x 12cm ......................... 2

Elastische zwachtel 400 x 6cm........................... 1
Synthetische watten 200 x 10cm .................... 1
Ideaalzwachtel 500 x 8cm ...................................... 1
Kleefpleister 500 x 2,5cm ........................................ 1
Driekante doek.................................................................. 1
Steriele kompressen 10 x 10cm ........................ 2
Steriele kompressen 5 x 9cm............................... 2
Niet verklevend kompres 10 x 10cm ........... 5
Elastische fixatiezwachtel 400 x 8cm ......... 1
Hechtstrips vel van 6 stuks .................................... 1
Wondpleister 100 x 6cm........................................... 1
Wondpleister assortiment ...................................... 1
Wondsnelverband 6 x 8cm .................................... 2
Burnshield kompres 10 x 10cm......................... 1
Steriele kompressen 10 x 10cm ........................ 2
Tekenverwijderaar.......................................................... 1
Splinterpincet ..................................................................... 1
Reddings/Isolatiedeken............................................ 1
Mondmasker voor beademing.......................... 1
Nitril handschoen per paar ................................... 2
Eerstehulp schaar ........................................................... 1
Desinfectiemiddel 30ml ........................................... 1

Oranje Kruis
Deze verbandtrommels voldoen aan de
richtlijnen van het oranje kruis en zijn
dankzij het unieke design, duurzaam,
robuust en handig in gebruik.

Er is ook een oogspoeltrommel voor contaminatie met chemicaliën.
In deze trommel vindt u de volgende
producten:
Flessen Diphoterine 500ml ................................... 2
Diphoterine Spray Mini DAP 200ml ............ 1

De brandwondentrommel is er in een klein
en groot formaat. Aan het grote formaat
zijn aan de hierboven genoemde
hulpmiddelen de volgende producten
toegevoegd:
Reddingsdeken/Isolatiedeken ........................... 1

Burnshield armstrip 50mm x 1m ..................... 1
Burnshield face mask 20x45cm ........................ 1
Burnshield Gel 125ml.................................................. 1
Burnshield kompres 20 x 20cm......................... 1
Nitrill Handschoen per paar ................................. 1

Oogspoelmiddel
Cederroth is een steriele zoutoplossing
zonder conserveringsmiddelen. De plastic
flacon heeft een voorgevormde oogkom
en een kantelventiel waardoor de spoeling
goed werkt bij het op zijn kop houden van
de flacon. De oogdouche is geschikt voor
het spoelen van de ogen wanneer deze
geïnfecteerd zijn met vuil en stof. Het is van
belang om vooral de eerste seconden na

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points) geldt, en heeft dezelfde inhoud als
de oranje verbandtrommel, met als verschil
dat sommige producten zijn vervangen door
HACCP producten.
Inhoud HACCP-trommel (klein):
Detecteerbare pleisters
19 x 72mm (100 stuks) ............................................... 1
Vingerlingen maat L (100 stuks)....................... 1

Wondpleister detecteerbaar 1m x 6cm ... 1
Detecteerbare Vingerpleisters
8 x 2cm (100 stuks) ........................................................ 1
Eerstehulp schaar ............................................................ 1
Steriele kompressen 5 x 5cm .............................. 2
Desinfectiespray 50ml ................................................ 1

een ongeval rijkelijk te spoelen.

Burnshield
Burnshield Hydrogel en kompressen vormen een veilige, efficiënte en volwaardige
koelmethode. Een waterachtige, melkwitte

Diphoterine®

tot heldere hydrogel, bestaande uit 96%
water waaraan concerveringsmiddelen
zijn toegevoegd vormt de basis voor de
producten van Burnshield. De belangrijkste
werkzame stof in de hydrogel is Melaleuca

gebruikt. Dit is een hypertone, amfotere
oplossing. Door de neutraliserende werking
kan deze stof worden gebruikt voor ontsmetting van verschillende soorten chemicaliën, ongeacht de zuurtegraad. Door Di-

Alternifolia, beter bekend als Tea Tree Olie.
Deze etherische olie uit Australië werkt
ontsmettend, bacteriedodend en voorkomt
de vorming van littekenweefsel. Ook
heeft deze olie een enigszins pijnstillende

photerine na de blootstelling aan een zuur
of base op de getroffen zone (huid of ogen)
overvloedig aan te brengen, bereikt u twee
resultaten: 1) de schadelijke stof wordt weggespoeld; 2) de neutraliserende werking

werking.

van Diphoterine maakt de stof onschadelijk
(pH-neutraal), waardoor ernstige gevolgen
zoals brandwonden vermeden worden.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat
Hydrogel exact hetzelfde effect heeft als

In geval van aanraking met agressieve
chemische stoffen kan Diphoterine worden

Kneuzingentrommels
Inhoud kneuzingentrommel:
Ijskompres Nonwoven ............................................... 1
Synthetische watten 200 x 10cm .................... 1

Elastische fixatiezwachtel 400 x 6cm .......... 1
Kleefpleister 500 x 2,5cm........................................ 1
Driekante doek ................................................................. 1
Eerste hulpschaar ........................................................... 1

Geen overbodige materialen

lauw stromend water. Ook wanneer de gel

Met (R)evolution blijft u niet zitten met materiaal dat u nooit nodig
zult hebben omdat bepaalde gevaarlijke situaties niet voorkomen

pas na 30 minuten wordt aangebracht, is er
een aantoonbaar positief effect op de

De kneuzingentrommel is er in een klein
en groot formaat. Aan het grote formaat

in uw bedrijf. Alleen het materiaal dat u mogelijk zult gebruiken is
aanwezig.

diepte en omvang van de wond en daarmee op de genezing.

zijn naast extra kompressen en watten de
volgende hulpmiddelen toegevoegd:
EZ-wrap..................................................................................... 1

Arniflor zalf tube 25 gram....................................... 1

