Verkeersset Internationaal
Inhoud
In steeds meer Europese landen
is het verplicht om een verbandset in de auto te hebben. Deze
set voldoet aan de Europese
richtlijnen.
Met deze universele verbandset
bent u altijd voorzien van al het
noodzakelijke materiaal
wanneer u onderweg
problemen krijgt.
Ook voor mensen die geen
eerstehulpopleiding hebben
gevolgd is deze set goed te
gebruiken voor het verzorgen
van kleine verwondingen.
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Snel verba nd #2 EU 10 x 8 cm

600.VM.S010008
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Snel verba nd #3 EU 12 x 10 cm

600.VM.S012010
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Hydroﬁ el ga a s 10 x 10 cm

600.GZ.K010010D
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El a s � s ch ﬁ xa � ewi nds el 6 cm

600.WN.F006004
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El a s � s ch ﬁ xa � ewi nds el 8 cm

600.WN.F008004
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Rol kl eefpl ei s ter 5 m x 2,5 cm

600.TX.K5M025
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Verba nd/pl ei s ter a s s or� ment

600.TX.990014
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Verba nds cha a r

600.ST.1030
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Reddi ngs deken

600.MX.5100
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Pa a r ha nds choenen

600.MX.8400
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Dri eka nte doek

600.MX.5150

1
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Steri el e verba nddoek 60 x 80 cm

600.GZ.D080060
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Onts me� ngs doekje

600.F134

1

x

Steri el e verba nddoek 60 x 40 cm

600.GZ.D060040

Complete vulling verbandkoﬀer

600.VK0026V

HANDELINGEN EERSTE HULP
Belangrijke regels bij Eerste Hulp:
1. Let op gevaar.
2. Ga na wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert.
3. Stel het slachtoﬀer gerust en zorg voor beschu�ng.
4. Zorg voor professionele hulp.
5. Help het slachtoﬀer op de plaats waar hij of zij ligt.

Alarmeren (112)
Vermeld bij het alarmeren:
- welke hulpdienst nodig is
- wat er is gebeurd
- waar het is gebeurd
- hoeveel slachtoﬀers er zijn
- wat de slachtoﬀers mankeren

Braken bij bewusteloosheid.
Iemand verslikt zich.
Er stroomt veel bloed uit een wond.
Er zijn brandwonden.
Er is een wond (weinig bloed).

Er is een schaafwond.
Lichaamsdeel doet pijn en kan niet gebruikt worden.
(ontwrich�ng/botbreuk)
Lichaamsdeel doet pijn maar kan nog wel bewogen worden.
(Kneuzing/verstuiking)
U hebt gebruik gemaakt van deze verbanddoos.

Bewaar deze handleiding in de koffer

BIj letsel aan armen of benen zo mogelijk
sieraden (laten) afdoen in verband met
a�nellen door zwelling.
Draai een op de rug liggend slachtoﬀer op de zij.
Sla 5x tussen de schouderbladen.
Sla met de vlakke hand. Ondersteun de borstkas met de andere hand.
Stop het bloeden.
Druk de wond dicht. Leg zo mogelijk eerst een
verband of schone handdoek op de wond.
Koel gedurende minstens 10 minuten.
Laat rus�g lauw water over de verbrande plek lopen.
Spoel de wond schoon met water.
Dek de wond zo schoon mogelijk af. Gebruik wondpleister, steriel gaasje en
kleefpleister of een wondsnelverband.
Spoel de wond met schoon water.
Dek de wond alleen af als dit nodig is, bijv. i.v.m. kleding. Gebruik wondpleister of gaas,
bij voorkeur niet-verklevend.
Voorkom beweging.
Slachtoﬀer zelf een gebroken arm laten ondersteunen. Ondersteun een gebroken been
over de hele lengte inclusief voet.
Koel 10 tot 15 minuten.
Liefst met een zak met water en ijs, koud kraanwater, een nat washandje of
een coldpack. Geef steun en leg het lichaamsdeel zo mogelijk hoog.
Vul de materialen snel aan.
Ga naar uw leverancier.

