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030201 Coolant cold spray 150ml   Stuk

Toepassing:
 Mueller Coolant Coldspray is speciaal ontwikkeld voor de directe koeling van de huid 
(koudebehandeling).
 Bij kneuzingen, verstuikingen, spierklachten, verrekkingen, en zwellingen.
 De spray verlicht onmiddellijk de pijn.

030202 Coolant cold spray 400ml   Stuk

47422_1 Articare Coldspray 200 ml   Stuk

Articare Coldspray is speciaal ontwikkeld voor de directe koeling van de huid.
De spray verlicht onmiddellijk de pijn.

Toepassing:
Voor gebruik bij alle blessures en ziektebeelden waarvoor koude therapie wordt aanbevolen, 
zoals kneuzingen, verstuikingen en distorsies.

816612 Perskindol Cool, spray   Stuk

Toepassing:
Perskindol Cool Spray, heeft een verkoelende invloed, is verzachtend en houdt de spieren 
soepel.

050304 EZ wrap voor cold pack   Stuk

100713    Stuk

Toepassing:
 Bij koude en warmte therapie

Materiaal:
 De cold/hot pack is herbruikbaar

gebruik

    B100

100735    Stuk

    B100

100752    Stuk

    B100
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    B100

101314    Stuk

    B100

101626    Stuk

    B100

102138    Stuk

    B100

103040    Stuk

    B100

23301 Instant Cold pack Mueller   Stuk

Toepassing:
 Bij koude therapie of blessures

Materiaal:
 Onmiddellijk koud beschikbaar zodra noodzakelijk

 Voor eenmalig gebruik

SF1853EASYICE    Stuk

Toepassing:
 Te gebruiken bij bloeduitstortingen, verstuikingen, zwellingen en verrekkingen
 Voor thuis, onderweg, op het werk of bij het sporten

SF1854EASYICE    Stuk

Toepassing:
 Te gebruiken bij bloeduitstortingen, verstuikingen, zwellingen en verrekkingen
 Voor thuis, onderweg, op het werk of bij het sporten
 Plastic

23302    Stuk

Toepassing: 
 Bij koude en warmte therapie

Materiaal: 
 Kompres is herbruikbaar

23304    Stuk

    Stuk
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 Hotpacks, éénmalig gebruik   B25

Toepassing:
 Warmte therapie
 Voor thuis, onderweg, op het werk of bij het sporten

816610 Perskindol Cool, gel   Stuk

Toepassing:
Helpt om gematigd en langdurig te verkoelen.
Perskindol heeft invloed op de lichaamstemperatuur van het betreffende lichaamsdeel.

31343 Waterzak 8 liter   Stuk

 Elleboogkrukken, open.manchet   PAIR

· Gemaakt van aluminium met slijtvaste dop

· Per paar
· Kleur: grijs

46781 Hansasport enkel bandage S   Stuk

Helpt betrouwbare steun te geven aan zwakke of geblesseerde enkels

Aanbeveling voor gebruik:
 Ontworpen om ondersteuning te geven aan stijve, zwakke of geblesseerde enkels
 Voor dagelijks gebruik, bij hobby en sport
 Gebruiken bij activiteiten die leiden tot ongemak

46780 Hansasport enkel bandage M   Stuk

46782 Hansasport enkel bandage L   Stuk

46787 Hansasport knie bandage M   Stuk

46788 Hansasport elleboog bandage M   Stuk

 Hansasport knie bandage L   Stuk

 H.sport pols bandage one size   Stuk

Steun & hulpmiddelen
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    Stuk

    Stuk

V1522520 Driekante doek inclusief speld   Stuk

V1522521    Stuk

 Armdraagband/lus en sluiting   Stuk

Toepassing: 
 Met deze band kan men de onderarm of arm korte tijd laten rusten

Materiaal:
 Zwarte gordel is voorzien van een dubbellus en gesp

Afmeting:
 Breedte van de band 35mm

06620015    Stuk

Toepassing:
· Uitspoelen van het oog 

Eigenschappen: 
· Zoutoplossing voor onmiddellijke reiniging van de ogen

Verpakking: 
· Fles van 200 ml
· Handig zakformaat

Toepassing:
 Geschikt voor het laten rusten van de arm

Materiaal:
 Viscose
 Kleur: wit

31565    B2

Toepassing:
· Uitspoelen van het oog 

Eigenschappen: 
· Zoutoplossing voor onmiddellijke reiniging van de ogen

Verpakking: 

31567    B5

Toepassing:
· Uitspoelen van het oog 

Eigenschappen: 
· Zoutoplossing voor onmiddellijke reiniging van de ogen

Verpakking: 



Eerste Hulp diversen

Ee
rs

te
 H

ul
p 

di
ve

rs
en

    Stuk

Toepassing:

Eigenschappen:
· Voorkant is van transparant kunststof
· Voorzien van een Eerste Hulp pictogram
· Bevestigingspunten zijn aanwezig

Verpakking:
· Per stuk

    Stuk

Toepassing:

Eigenschappen:
· Voorkant is van transparant kunststof
· Voorzien van een Eerste Hulp pictogram
· Bevestigingspunten zijn aanwezig

Verpakking:
· Per stuk

31551    Stuk

Toepassing:
Voor het uitspoelen van stofdeeltjes en vreemde stoffen uit de ogen

Eigenschappen:

inhoud apart wordt afgevoerd

Verpakking:
Per stuk

31550    Stuk

31553    Stuk

Verpakking:

31552 Houder Barikos   Stuk

· Per stuk
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 Oogspoelstation+pleisterautomaat   Stuk

723000    B10

Toepassing:
 Cederroth oogspoelingen zijn kleine praktische ampullen met fysiologische zoutoplossing, 
bedoeld voor het wegspoelen van stof en vuil.

Eigenschappen:

 Houdbaarheid: 3 jaar
 Kan aan de wand worden opgehangen

724000    B12

725200    B2

Toepassing:
 Uitspoelen van het oog (vuil en stof)

Eigenschappen:
 Steriele gebufferde isotone fysiologische zoutoplossing zonder conserveringsmiddelen voor 
eenmalig gebruik

SAL7200    Stuk

Toepassing:

Eigenschappen:
 Kunststof wandhouder
 Eenvoudig op te hangen

SAL7205 Riem tbv wandhouder SAL7200   Stuk

Toepassing: 

Verpakking:
· Per stuk

Toepassing:
 Voor een snelle toepassing van EHBO
 Afdekken van wonden en spoelen van de ogen

Materiaal:

 Transparante klep met rubberen rand beschermt tegen stof en vocht
 Bewaarruimte achter de klep, die met verschillende producten kan worden aangevuld

 Kast met een sleutel bedienen voor het aanvullen van de producten

Inhoud:

 1 sleutel
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SAL7221    Stuk

SAL720300    Stuk

Toepassing:

Eigenschappen:
 Groen nylon tasje
 Eenvoudig te bevestigen aan de broekriem

SAL7255    S5

· Kunststof koffer met transparanten deksel en handgreep.
· Handig om mee te nemen tijdens mobiele werkzaamheden 

 Oogbadje, plastic   Stuk

Toepassing: 
 Als hulpmiddel te gebruiken bij het spoelen van de ogen

Materiaal:
 Plastic

15270 Reddingsdeken goud/zilver   Stuk

Toepassing:
 Beschermt tegen onderkoeling, hitte en vochtigheid
 Bij plotselinge koude, uitvallen van verwarming
 Buiten of tijdens wintersport

Materiaal:
 De reddingsdeken is gemaakt van een polyesterfolie met een metaallaagje
 Lichtgewicht, 60 gram

15266    Stuk

Diversen
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    Stuk

Toepassing:
 Beschermt tegen onderkoeling, hitte en vochtigheid
 Bij een ongeval en in nijpende situaties
 Bij plotselinge koude, uitvallen van verwarming
 Buiten of tijdens wintersport

Materiaal:
 De reddingsdeken is gemaakt van een polyesterfolie met een metaallaagje
 Lichtgewicht, 60 gram
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