
Professionele wondverzorging voor
de voedingsindustrie, catering & grootkeuken

Pleisters
Verbanden,
kompressen

& tapes
Vingerlingen Hygiëne Medic Box
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OVER ONS

Vanuit onze jarenlange ervaring in de sector en de nauwe 
contacten met onze distributeurs slaagden wij erin om de 
noden van de consument in kaart te brengen. Hierdoor 
kunnen wij wereldwijd het meest complete gamma aan 
detecteerbare pleisters aanbieden. Door de globalisering 
is voedselveiligheid immers overal een prioriteit geworden. 
Detectaplast® levert aan groothandelaars over de hele we-
reld die onze detecteerbare producten verdelen naar de 
voedingsindustrie, horeca, grootkeukens, bakkers, slagers, 
broodjeszaken, etc. Wij staan hen zoveel mogelijk bij met 
informatie over de producten, en informeren over de wet-
geving en de markt. Bovendien zorgen we voor ondersteu-
nend marketingmateriaal om onze producten te promoten. 

Op die manier groeide Detectaplast® uit tot een echte 
pleisterautoriteit. Een snijwonde, schaafwonde of brand-
wonde? In de vinger, de vingertop, de kneukel, de handpalm, 
de arm, of op een moeilijke plaats? Voor elke toepassing en 
elke plaats hebben we een specifieke pleister.  Al onze pro-
ducten voldoen aan de huidige kwaliteitssystemen zoals 
HACCP, BRC, IFS, etc. 

Ook private label  is een optie: vanaf bepaalde volumes is 
het mogelijk uw eigen merk te creëren.

In 2002 werd Detectaplast® opgericht om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar detecteerbare EHBO-produc-
ten voor de voedingsindustrie, catering en grootkeuken. 
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Naast het gamma detecteerbare wondverzorgingsproducten bieden wij ook hygiëneproducten en divers EHBO-materiaal 
aan zoals draagberries, pleisters, brandwondenverzorging, ontsmettingsproducten, verbandkoffers, etc.

Kwaliteit en service zijn onze prioriteit.  

Zo streven wij er continu naar om niet enkel de beste producten aan te 

bieden, maar dat ook op een snelle en efficiënte manier te doen. 

Naast de kwaliteit van ons aanbod is ook de kwaliteit van de organisa-

tie zeer belangrijk. Wij zijn zo efficiënt mogelijk gestructureerd. 

Wij leveren 98% uit voorraad. Dit wil zeggen dat uw bestelling binnen 

de 36 uur uit ons magazijn vertrekt.

Wouter Jacobs, Zaakvoerder

3



WAT & HOE

Hiervoor gelden Europese richtlijnen en bestaan er ver-
schillende kwaliteitssystemen zoals HACCP*, IFS*, BRC*. 
Alle bedrijven die actief zijn in de bereiding, verwerking, 
behandeling, verpakking, distributie en het vervoer van 

levensmiddelen moeten over EHBO-materiaal beschikken 
dat aan deze normen voldoet. Detectaplast® beschikt over 
een compleet gamma detecteerbare EHBO-producten die 
conform zijn aan deze strenge maar noodzakelijke normen.

*HACCP
HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and 
Critical Control Points, is een risico-inventarisa-
tie voor voedingsmiddelen. In het Nederlands 
betekent dit: gevarenanalyse en kritische con-
trolepunten. 

HACCP is geen tastbare handleiding met voor-
schriften, maar een systeem dat op 7 principes 
steunt. Bedrijven moeten dit systeem toespit-
sen op hun eigen situatie. Elk bedrijf geeft hier-
bij zelf aan waar en in welke fase van de pro-
ductie-en/of distributieprocessen er gevaren 
voor de gezondheid van de consumenten zou-
den kunnen ontstaan. Ook legt het vast welke 
maatregelen er genomen worden om bedrei-
ging van de gezondheid van de consument te 
voorkomen, welke controles uitgevoerd wor-
den en wat de resultaten zijn.

*IFS
Door de Duitse retailers is een certificatiestan-
daard ontwikkeld die op veel punten overeen-
komt met de Engelse BRC standaard : de IFS 
(International Food Standard). De Franse re-
tailers hebben zich ook aangesloten bij de IFS 
standaard. De Italiaanse retailverenigingen 
Ancc, Ancd en de Federdistribuzione steunen 
ook de IFS standaard. 

*BRC
In 1998 ontwikkelden de Britse retailers een 
gezamenlijke standaard voor de hele sector. 
BRC staat voor British Retail Consortium, de 
vereniging van Britse retailorganisaties. De 
BRC-norm beschrijft de hygiëne- en voedsel-
veiligheidseisen voor de voedselverwerkende 
bedrijven die rechtstreeks aan de retailsector 
leveren. 

De BRC heeft overeenkomsten en raakvlakken 
met de HACCP. Zo wordt in de BRC ook een ri-
sicoanalyse volgens de HACCP geëist en dienen 
de kritische punten wat betreft voedselvei-
ligheid (CCP’s) aantoonbaar gewaarborgd te 
worden doorheen het productieproces. De BRC 
eist echter meer op het gebied van hygiëne en 
bouwtechnische aspecten. Als HACCP gecertifi-
ceerd bedrijf dient u dus extra zaken te regelen 
en door te lichten. 

1. WAAROM DETECTAPLAST® BLAUWE DETECTEERBARE PLEISTERS? 

Veiligheid en hygiëne zijn van het allergrootste belang in de voedingsindustrie. Stel u voor dat een bebloede pleister in uw 
yoghurtpotje, soep op restaurant, in het gehakt bij de slager of in het brood bij de bakker terechtkomt. Om de voedselvei-
ligheid te garanderen moet dit ten allen tijde vermeden worden. 
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Blauwe drager
Kan bestaan uit waterafstotend PE, waterafstotend én 
elastisch PU,  2e huidfilm of elastisch textiel. De blauwe 
kleur zorgt ervoor dat ze snel opgemerkt worden indien  
ze toch zouden loskomen.

Niet inklevende film 
Zorgt ervoor dat het wondkussen niet in de wonde kleeft.

Beschermende folie 
Beschermt tegen vuil en stof.

Hypo-allergene kleefstof
Door de zéér sterke hypo-allergene kleefstof met wei-
nig kans op een allergische reactie blijven ze op hun 
plaats in moeilijke werkomstandigheden zoals in de 
voedingsindustrie en grootkeuken.

Aluminium film
Zorgt ervoor dat ze door metaaldetectoren uit het pro-
ductieproces gehaald kunnen worden.

X Ray draad
Zorgt ervoor dat ze zichtbaar zijn voor röntgendetec-
toren in het geval metaaldetectoren niet gebruikt 
kunnen worden (bijvoorbeeld voor voedsel dat in een 
aluminium folie verpakt is).

Absorberend wondkussen

Verpakking

2. HOE WERKEN DE DETECTAPLAST® DETECTEERBARE BLAUWE PLEISTERS? 

Alle Detectaplast® detecteerbare blauwe pleisters voldoen aan de HACCP, IFS en BRC standaard en zijn speciaal ontworpen 
om niet in de voedselketen terecht te komen. Hoe werkt dit?
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3. EEN PLEISTER VOOR ELKE TOEPASSING

UNIVERSAL PREMIUM 2ND SKIN ELASTIC HYDROGEL

PLEISTERMATERIAAL PE PU 2nd skin PU TEXTILE PU

TOEPASSING

Snijwonden, schrammen en schaafwonden

Schaafwonden en brandwonden

EIGENSCHAPPEN

Waterbestendig en vuilwerend

Waterafstotend

Beschermt tegen bacteriën en virussen

Elastisch

Laat de huid ademen

Comfortabel gevoel

Sterke hypo-allergene kleefstof

Absorberend niet inklevend wondkussen

Blauw

Latex-vrij

Aluminium film onder wondkussen

X Ray draad onder wondkussen

Voldoet aan HACCP, IFS en BRC standaard
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4. PLEISTERS MET VERSCHILLENDE AFMETINGEN 

Naast de verschillende kwaliteiten pleisters met elk zijn spe-
cifieke toepassing heeft Detectaplast® ook vele verschillen-
de afmetingen pleisters in zijn gamma om elke plaats op het 
lichaam zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. 

Naast de klassieke afmetingen beschikken we over lange 
vingerpleisters (12 cm en 18 cm lang) die geschikt zijn voor 

een goede fixatie rond de gewrichten van de vingers. De 
kneukelpleisters zijn speciaal ontworpen in H vorm voor 
een comfortabele bescherming van de kneukel. De vlinder-
pleisters zijn dan weer ontworpen om een wonde op de 
vingertop te bedekken. Tenslotte zijn er ook pleisters op rol 
in een dispenser beschikbaar die zeer gemakkelijk op maat 
kunnen geknipt worden. 
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PRODUCTGAMMA DETECTAPLAST®

Blauwe pleisters

HACCP Metaal detecteerbare pleisters

HACCP Hydrogel pleisters

HACCP Metaal & X-ray detecteerbare 
pleisters

Pleisterdispensers

Snelpleister en schuimverband

Verbanden, kompressen & tapes

Verbanden

Kompressen

Tapes

Vingerlingen

Vingerlingen in textiel

Vingerlingen in rubber

Hygiëne

Ontsmetten van handen, oppervlakken en materialen

Ontgeurder

Medic Box

EHBO koffers 

Navulpaketten
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ONS PRODUCTGAMMA

Blauwe pleisters

METAAL 
DETECTEERBARE 

PLEISTERS

UNIVERSAL

WATERDICHT
PE

PREMIUM

WATERDICHT
ELASTISCH

PU

2ND SKIN

WATERDICHT
ELASTISCH

2DE HUIDS PU

ELASTIC

ELASTISCH
TEXTIEL

ELASTIC

ELASTISCH
TEXTIEL

PREMIUM

WATERDICHT
ELASTISCH

PU

 METAAL
& X-RAY 

DETECTEERBARE 
PLEISTERS
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UNIVERSAL PREMIUM ELASTIC SECOND 
SKIN HYDROGEL X-RAY 

ELASTIC
X-RAY 

PREMIUM

9 x 38 mm 8238

38 x 38 mm 8142

19 x 72 mm 8140 8240

25 x 72 mm 8141 8025 8241 8540 8550

38 x 72 mm 8143

50 x 72 mm 8144 8051 8251 7951 8555

68 x 38 mm 8045 8245

68 x 38 mm 8046 8246

Assort. 8142U 8142E

120 x 20 mm 8147 8047 8347

180 x 20 mm 8148 8048 8348
83489 (ind.) 8548 8558

85589 (ind.)

120 x 30 mm 8447

180 x 30 mm 8448

6 x 100 mm 8188

6 x 500 mm 8055 8255

8 x 500 mm 8056 8256

6 x 2500 mm 8257

8 x 2500 mm 8258

43 x 68 mm 9301

67 x 110 mm 9300
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Metaal detecteerbare pleisters

DETECTAPLAST® UNIVERSAL

De Detectaplast® Universal pleisters zijn waterafstotend en vuilwerend, gemaakt uit sterk PE (poly-ethyleen) materiaal.

8140 
19 x 72 mm
100 stuks/doosje

8148 
180 x 20 mm
100 stuks/doosje

8141 
25 x 72 mm
100 stuks/doosje

8143 
38 x 72 mm
50 stuks/doosje

8142 
38 x 38 mm
100 stuks/doosje

8144 
50 x 72 mm
50 stuks/doosje

8055 
6cm x 5m
1 stuk/doosje

8147
120 x 20 mm
100 stuks/doosje

8056 
8cm x 5m
1 stuk/doosje

8142U  
19x72, 25x72, 
vlinder, kneukel
100 stuks/doosje
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Metaal detecteerbare pleisters

DETECTAPLAST® PREMIUM

De Detectaplast® Premium pleisters zijn waterafstotend, vuilwerend én elastisch,  gemaakt uit sterk PU (poly-urethaan) 
materiaal. De PU-film laat enerzijds de huid ademen, wat belangrijk is voor een goede wondgenezing. Daarnaast zorgt dit er 
ook voor dat de huid niet vochtig wordt onder de pleister waardoor de pleister sneller los zou komen. Anderzijds beschermt 
de PU-film de wonde ook tegen water, vuil, bacteriën en virussen.

8025 
25 x 72 mm
100 stuks/doosje

8051 
50 x 72 mm
50 stuks/doosje

8045 
68 x 38 mm (Vlinder)
50 stuks/doosje

8046 
68 x 38 mm (Kneukel)
50 stuks/doosje

8047 
120 x 20 mm
100 stuks/doosje

8048 
180 x 20 mm
100 stuks/doosje

DETECTAPLAST® SECOND SKIN

De Detectaplast® 2nd skin pleisters zijn waterafstotend, vuilwerend én elastisch,  gemaakt uit dun PU (poly-urethaan) ma-
teriaal. De PU-film is dunner dan de Premium pleisters en voelt aan als een tweede huid. Dit zorgt ervoor dat de pleister nog 
comfortabeler is om dragen. De PU-film laat enerzijds de huid ademen, wat belangrijk is voor een goede wondgenezing. 
Daarenboven zorgt dit er ook voor dat de huid niet vochtig wordt onder de pleister waardoor de pleister sneller los zou ko-
men. Anderzijds beschermt de PU film de wonde ook tegen water, vuil, bacteriën en virussen.

7951 
51 x 72 mm
50 stuks/doosje
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Metaal detecteerbare pleisters

DETECTAPLAST® ELASTIC

De Detectaplast® Elastic pleisters zijn flexibel, gemaakt uit elastisch textiel. Deze pleisters zijn zeer comfortabel en geschikt 
voor bewegende lichaamsdelen. 

8240 
19 x 72 mm
100 stuks/doosje

8241 
25 x 72 mm
100 stuks/doosje

8245 
68 x 38 mm (Vlinder)
50 stuks/doosje

8251 
50 x 72 mm
50 stuks/doosje

8246 
68 x 38 mm (Kneukel)
50 stuks/doosje

8238 
9 x 38 mm (piercing)
50 stuks/doosje

8142E 
19x72, 25x72, 
vlinder, kneukel
100 stuks/doosje
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83489 
180 x 20 mm
50 stuks/doosje
(ind. verpakt)

8348 
180 x 20 mm
100 stuks/doosje

8447 
120 x 30 mm
100 stuks/doosje

8448 
180 x 30 mm
100 stuks/doosje

8188 
6cm x 1m
1 stuk/doosje

8255 
6cm x 5m
1 stuk/doosje

8256 
8cm x 5m
1 stuk/doosje

8347 
120 x 20 mm
100 stuks/doosje

8257 
6cm x 25m 
1 stuk/doosje

8258 
8cm x 25m 
1 stuk/doosje
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Metaal detecteerbare pleisters

DETECTAPLAST® HYDROGEL PLEISTERS

De Detectaplast® Hydrogel pleister is geschikt voor een geïrriteerde huid door verhitting. De hydrogel bevat 60% water, 
heeft een licht koelend effect en werkt pijnverlichtend. De pleister creëert een vochtige wondomgeving voor een snellere 
genezing. De PU-film zorgt ervoor dat de wonde kan ademen en dat bacteriën tegengehouden worden. Niet geschikt voor 
sterk exuderende wonden aangezien het een beperkte absorptiecapaciteit heeft.

9300 
67 x 110 mm
10 stuks/doosje

9301 
43 x 68 mm
10 stuks/zakje
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Blauwe drager
Bestaat uit waterafstotend én elastisch PU mate-
riaal. Beschermt tegen vuil, bacteriën en virussen.

Beschermende folie 
Beschermt tegen vuil en stof.

Hypo-allergene kleefstof
Door de zéér sterke hypo-allergene kleefstof met 
weinig kans op een allergische reactie blijven ze op 
hun plaats in moeilijke werkomstandigheden zoals 
in de voedingsindustrie en grootkeuken.

Aluminium film
Zorgt ervoor dat ze door metaaldetectoren uit het 
productieproces gehaald kunnen worden.

Hydrogel
Zorgt voor koelend effect en werkt pijnverlichtend. 
Creëert vochtige wondomgeving voor een betere 
en snellere genezing. Voorkomt korstvorming.

Verpakking

HOE WERKEN DE DETECTAPLAST® DETECTEERBARE HYDROGEL PLEISTERS? 

Alle Detectaplast® detecteerbare hydrogel pleisters voldoen aan de HACCP, IFS en BRC standaard en zijn speciaal ontwor-
pen om niet in de voedselketen terecht te komen. Hoe werkt dit?
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Metaal detecteerbare pleisters

DETECTAPLAST® CONSUMENTENVERPAKKING

8142EPH
Assorted sizes - 40 pcs.

83489PH
18 cm x 2 cm - 32 pcs.

8188PH
6 cm x 1 m - 1 pcs.

7951PH
5 cm x 7 cm - 20 pcs.

8142UPH
Assorted sizes - 40 pcs.

9301PH
4,5 x 7 cm - 10 pcs.

ELASTIC ELASTIC ELASTIC

SECOND SKIN WATERPROOF HYDROGEL
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Metaal & X-Ray detecteerbaar

DETECTAPLAST® PREMIUM

De Detectaplast® Premium pleisters zijn waterafstotend, vuilwerend én elastisch,  gemaakt uit sterk PU (poly-urethaan) 
materiaal. De PU-film laat enerzijds de huid ademen, wat belangrijk is voor een goede wondgenezing. Daarnaast zorgt dit er 
ook voor dat de huid niet vochtig wordt onder de pleister waardoor de pleister sneller los zou komen. Anderzijds beschermt 
de PU-film de wonde ook tegen water, vuil, bacteriën en virussen.

8550 
25 x 72 mm
100 stuks/doosje

8555 
50 x 72 mm
50 stuks/doosje

8558 
180 x 20 mm
100 stuks/doosje

85589 
180 x 20 mm
50 stuks/doosje (ind.)

DETECTAPLAST® ELASTIC

De Detectaplast® Elastic pleisters zijn flexibel, gemaakt uit elastisch textiel. Deze pleisters zijn zeer comfortabel en geschikt 
voor bewegende lichaamsdelen. 

8540 
25 x 72 mm
100 stuks/doosje

8548 
180 x 20 mm
100 stuks/doosje
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Metaal detecteerbare pleisters

DISPENSERS

> gemaakt uit sterke acryl-kunststof
> zeer mooi design
> mogelijkheid te bevestigen aan de muur met schroeven
> scherp snijmes voor het snijden op maat
> ideaal om de breedte van de pleister aan te passen aan de wonde
> kan gebruikt worden voor pleisters in verschillende kwa-

liteiten (PE, PU,etc )

> dispenser bestaat uit karton
> zéér eenvoudig te bevestigen aan de muur met zelfkle-

vende stickers op de achterkant
> zeer gebruiksvriendelijk
> 50 pleisters/dispenser

DETECTAPLAST® DISPENSER 
VOOR LANGE VINGERPLEISTERS

DETECTAPLAST® DISPENSER
VOOR PLEISTERS OP ROL

81485
Detectaplast® Universal 180x20mm 

80485
Detectaplast® Premium 180x20mm

83475
Detectaplast® Elastic 120x20mm

83485
Detectaplast® Elastic 180x20mm

84475
Detectaplast® Elastic 120x30mm

84485
Detectaplast® Elastic 180x30mm

5600
6cm x 5m (dispenser zonder rol)

5800
8cm x 5m (dispenser zonder rol)

5600U
6cm x 5m - inclusief pleisterrol Universal  

5600E
6cm x 5m inclusief pleisterrol Elastic  

5800U
8cm x 5m inclusief pleisterrol Universal

5800E
8cm x 5m inclusief pleisterrol Elastic  
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Blauwe pleisters

SNELPLEISTER

SCHUIMVERBAND

90863
Detectaplast® snelpleister, zelfhechtend

5500
Detectaplast® zelfklevend schuimverband

> voor kleine wondjes & verstuikingen
> kleeft niet aan huid, haren of wondjes
> hecht ook op vochtige huid
> vet -en waterafstotend
> bloedstelpend
> afscheurbaar, niet meer knippen
> latex vrij, hypo-allergeen
> luchtdoorlatend, nonwoven materiaal
> blauw, conform HACCP norm

> zelfklevend, kleeft niet aan huid, haren of wondjes
> flexibel en rekbaar, past zich perfect aan bewegende 
 lichaamsdelen aan
> vet -en waterafstotend
> bloedstelpend
> afscheurbaar, niet meer knippen
> latex vrij, hypo-allergeen
> luchtdoorlatend
> blauw, conform HACCP norm
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ONS PRODUCTGAMMA

Verbanden, kompressen en tapes

9064
Detectaplast® elastisch blauw verband 6 cm x 4 m

9062
Detectaplast® elastisch blauw snelverband 6 cm x 4 m

9082
Detectaplast® elastisch blauw snelverband 8 cm x 4 m

9084
Detectaplast® elastisch blauw verband 8 cm x 4 m

> elastisch verband met ingenaaid kompres
> individueel verpakt
> bestaat uit polyester/viscose
> elasticiteit : min 60% - max 200%
> gewicht : 28 gr/m2

> visueel detecteerbaar
> blauwe kleur, geeft niet af in water
> latex-vrij
> voldoet aan de HACCP, IFS en BRC standaard

> elastisch verband voor fixatie van kompressen
> individueel verpakt
> bestaat uit polyester/viscose
> elasticiteit : min 60% - max 200%
> gewicht : 28 gr/m2

> visueel detecteerbaar
> blauwe kleur, geeft niet af in water
> latex-vrij
> voldoet aan de HACCP, IFS en BRC standaard
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9087
Zelfhechtend verband 7 cm x 4,5 m

 
9085
Zelfhechtend verband 5 cm x 4,5 m 7061

Detectaplast® driehoeksverband

8057
Detectaplast® hechtpleister 2,5 cm x 5 m

1782NSI
Detectaplast® nonwoven kompres 5 cm x 5 cm

> zelfhechtend verband
> blauw
> voor langdurige en betrouwbare druk
> vervaardigd uit een poreus, non-woven polyester materiaal 
>   kleeft enkel aan zichzelf en niet aan de huid of de haren

> non woven doek
> blauw
> 140 x 15 cm
> individueel verpakt in plastic zakje
> met clip
> geschikt voor de voedingsindustrie
> voldoet aan de HACCP, IFS en BRC standaard

> hechtpleister uit PE (polyethylene) materiaal
> water en vuilafstotend
> hypo-allergene lijm 
> kleeft zeer goed in moeilijke omstandigheden
> blauw
> voldoet aan de HACCP, IFS en BRC standaard

> non-woven kompres
> niet verklevend
> individueel verpakt
> voor het reinigen en afdekken van wonden

9086
Zelfhechtend verband 2,5 cm x 4,5 m
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ONS PRODUCTGAMMA

Vingerlingen textiel

X RAY DETECTEERBAAR

VISUEEL DETECTEERBAAR

20035VS 
Bobbies Textiel (Small) - 50 stuks/doosje

20035VM 
Bobbies Textiel (Medium) - 50 stuks/doosje
 
20035VL 
Bobbies Textiel (Large) - 50 stuks/doosje

20035XS 
Bobbies Textiel (Small) - 25 stuks/zakje
  
20035XM 
Bobbies Textiel (Medium) - 25 stuks/zakje
  
20035XL
Bobbies Textiel (Large) - 25 stuks/zakje  

> beschermt de vinger 
> fixeert de pleister
> vuil- en stofafstotend
> blauw / visueel detecteerbaar
> voldoet aan de HACCP, IFS en BRC standaard

> beschermt de vinger 
> fixeert de pleister
> vuil- en stofafstotend
> bevat X Ray draad voor röntgendetectie
> blauw
> geschikt voor de voedingsindustrie
> voldoet aan de HACCP, IFS en BRC standaard
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Vingerlingen rubber

20040
Detectaplast® Bobbies Rubber
25 stuks/doosje

20050
Detectaplast® Bobbies Rubber
50 stuks/doosje

> vingerlingen in rubber, ideaal in vochtige omgevingen
> bestand tegen zuren, oliën en vetten
> bevat geen latex of silicone
> visueel detecteerbaar wegens zijn blauwe kleur
> behouden zeer goed het vingergevoel!
> passen zich perfect aan de vinger aan!
> zéér sterk en zéér soepel
> licht voorgepoederd
> universele maat
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ONS PRODUCTGAMMA

Hygiëne

VOEDSELVEILIGHEID = ONZE PRIORITEIT !

Gebruik voor een verregaande persoonlijke hygiëne, de dagelijkse reiniging en desinfectie van oppervlakken en materialen de 
Detectaplast® Hygiene producten.

Cleaning Towels :  voor het reinigen en desinfecteren van handen, kleinere oppervlakken en materialen
Handalcoolgel :  reinigen en desinfecteren van de handen zonder het gebruik van water
Medic Spray :  voor het reinigen van de huid
Detectaplast® Bactisan :  voor het desinfecteren van grotere oppervlakken
Odor + :  deze geurvernietiger verwijdert op een natuurlijke wijze, zonder kunstmatige chemische producten, 

alle ongewenste geurtjes in alle ruimtes
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5150
Cleaning Towels - 150 vellen per emmer

5400 
500 ml 

met pomp

5410 
250 ml 

met pomp

5405 
100 ml 

zonder pomp

1017 
250 ml 

1013
100 ml 

1011 
50 ml 

> bacterie -en gistdodend
> reinigt én desinfecteert
> gebruiksklaar = TIJDSWINST
> geen alcohol dus geen aantasting van materialen
> reukloos
> solvent en zuurbestendig
> pluisarm en krasvrij doek
> veelvuldig gebruik
> food contact certificaat
> goede absorptiecapaciteit :  > 700%
> zeer sterk non woven doek
> toepassingsmogelijkheden zeer uitgebreid
> doek : 30 x 20 cm , 72gr/m2

Poetsdoek reeds geïmpregneerd met een reinigings -en des-
infectiemiddel. Ideaal om snel, efficiënt en zeer economisch 
te werken. Van toepassing voor de handen alsook voor klei-
ne oppervlakken en materialen. Conform HACCP, IFS en BRC 
normen.

Detectaplast® Handalcool is een reinigende en desinfecte-
rende gel voor de handen. Werkt binnen enkele seconden 
tegen een veelvuldigheid aan kiemen. De gel is goed huid-
verdraagzaam.

De Medic Spray CHD is een reinigende spray op basis van 
Chlorhexidine. Chlorhexidine reinigt en ontsmet. Het prikt 
niet, is kleurloos en maakt geen vlekken.

Handalcoolgel

Medic Spray
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5200 
Detectaplast® Bactisan desinfectie - 1 Liter

5300 
Odor +  Geurvernietiger - 100 ml 

Detectaplast® Bactisan is een desinfecteermiddel en is 
werkzaam tegen bacteriën en gisten. Detectaplast® Bac-
tisan is geschikt voor alle oppervlakken en heeft veel toepas-
singen: keuken (oppervlakken en materialen), sanitair, badka-
mer, vloeren, muren, wanden, ...
Het is perfect van toepassing in ziekenhuizen, rusthuizen, 
dokterspraktijken, scholen,  horeca, catering bedrijven en in 
industriële omgevingen. 

Het wordt gebruikt op plaatsen waar eet- en drinkwaren be-
reid, behandeld of bewaard worden.

Odor + verwijdert op een natuurlijke wijze, zonder kunst-
matige chemische producten, alle ongewenste geurtjes in 
alle ruimtes (kamer, sanitair, rookruimtes, slecht verluchte 
ruimtes enz.). Natuurlijke en bijzonder verfrissende geur 
van limoen en citroen. Zéér geconcentreerd.

Uitermate geschikt in de zorgsector, horeca, ...

De Odor + luchtverfrisser is een zuiver en natuurlijk con-
centraat zonder drijfgassen, heeft een vlugge, langdurige 
werking en is bovendien zeer zuinig in gebruik.  100 ml pro-
duct volstaat voor 1100 verstuivingen.
Planten zijn in staat om zonder afvalproducten de lucht te 
zuiveren, wat een zeer sterke eigenschap is van Odor + 
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EERSTE HULP SET PLEISTER KIT 
HACCP ELASTIC

PLEISTER KIT 
HACCP WASHPROOF

MEDIC BOX 
FOOD BASIC

MEDIC BOX FOOD SLAGERIJ MEDIC BOX FOOD BAKKERIJ MEDIC BOX FOOD HORECA

MEDIC BOX FOOD L MEDIC BOX FOOD XL

ONS PRODUCTGAMMA

EHBO Koffers
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Art. Omschrijving #

8241 Pleister blauw elastisch 25 x 72 mm 10

8251 Pleister blauw elastisch 50 x 72 mm 5

8245 Pleister blauw elastisch vingertop 3

8246 Pleister blauw elastisch kneukel 2

9062 Wondsnelverband blauw 6 cm x 4 m 1

9064 Elastisch verband blauw 6 cm x 4 m 1

8057 Hechtpleister blauw 2,5 cm x 5 m 1

1782NSI Kompres 5 x 5 cm 2

5004 Splinterpincet 1

5007 Verbandschaar 1

1050 EHBO nota 1

9091
Eerste hulp set
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> koffer met assortiment HACCP pleisters
> afmeting : 23 x 19 x 4,5 cm 

Art. Omschrijving #

8241 Pleister blauw elastisch 25 x 72 mm 30

8251 Pleister blauw elastisch 50 x 72 mm 15

8245 Pleister blauw elastisch vingertop 9

8246 Pleister blauw elastisch kneukel 6

83489 Pleister blauw elastisch 180 x 20 mm 50

9010
Pleister kit HACCP Elastic
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> koffer met assortiment HACCP pleisters
> afmeting : 23 x 19 x 4,5 cm 

Art. Omschrijving #

8141 Pleister blauw washproof 25 x 72 mm 30

8144 Pleister blauw washproof 50 x 72 mm 15

8145 Pleister blauw washproof vingertop 9

8146 Pleister blauw washproof kneukel 6

8147 Pleister blauw washproof 120 x 20 mm 50

9011
Pleister kit HACCP Washproof
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> basiskoffer HACCP
> bevat de basisinhoud voor het verzorgen van oppervlakkige wonden
> afmeting : 23 x 19 x 4,5 cm 

Art. Omschrijving #

8241 Pleister blauw elastisch 25 x 72 mm 30

8251 Pleister blauw elastisch 50 x 72 mm 15

8245 Pleister blauw elastisch vingertop 9

8246 Pleister blauw elastisch kneukel 6

83489 Pleister blauw elastisch 180 x 20 mm 10

1011 Reinigende spray 1

1782NSI Kompres 5 x 5 cm 2

9084 Elastisch verband blauw 8 cm x 4 m 1

9062 Wondsnelverband blauw 6 cm x 4 m 1

8057 Hechtpleister blauw 2,5 cm x 5 m 1

9015
Medic Box Food Basic
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Verzegeling

Slagerij 
kenmerk

Duidelijk 
etiket 

met inhoud

Muurbevestiging

Stevig 
polypropyleen

Compartimentering 
binnenin

9020
Medic Box Food Slagerij
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> specifieke inhoud voor een slagerij
> duidelijke inhoudslijst met artikelnummers binnenin
> verwijderbare compartimentering = ordelijk
> afmeting : 22,5 x 23,5 x 10 cm 
> handige designkoffer
> navulpakket beschikbaar
> alle inhoudsartikelen zijn afzonderlijk na te bestellen
> geleverd met schroeven voor bevestigen aan de muur

Art. Omschrijving #

8241 Pleister blauw elastisch 25 x 72 mm 20

8251 Pleister blauw elastisch 50 x 72 mm 10

8245 Pleister blauw elastisch vingertop 6

8246 Pleister blauw elastisch kneukel 4

83489 Pleister blauw elastisch 180 x 20 mm 50

8188 Pleister blauw elastisch 6 cm x 1m 1

1011 Reinigende spray 1

1782NSI Kompres 5 x 5 cm 5

9084 Elastisch verband blauw 8 cm x 4 m 3

9062 Wondsnelverband blauw 6 cm x 4 m 2

8057 Hechtpleister blauw 2,5 cm x 5 m 1

7061 Driehoeksverband blauw 1

9086 Zelfklevend verband blauw 2,5 cm x 4,5 m 1

1007 Flamma Cream 1

9131 Blauwe handschoenen 2

5007 Verbandschaar 1

200405 Vingerlingen rubber 5

1050 EHBO nota 1

9020
Medic Box Food Slagerij
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Verzegeling

Bakkerij 
kenmerk

Duidelijk 
etiket 

met inhoud

Muurbevestiging

Stevig 
polypropyleen

Compartimentering 
binnenin

9021
Medic Box Food Bakkerij
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> specifieke inhoud voor een bakkerij
> duidelijke inhoudslijst met artikelnummers binnenin
> verwijderbare compartimentering = ordelijk
> afmeting : 22,5 x 23,5 x 10 cm 
> handige designkoffer
> navulpakket beschikbaar
> alle inhoudsartikelen zijn afzonderlijk na te bestellen
> geleverd met schroeven voor bevestigen aan de muur

Art. Omschrijving #

8241 Pleister blauw elastisch 25 x 72 mm 20

8251 Pleister blauw elastisch 50 x 72 mm 10

8245 Pleister blauw elastisch vingertop 6

8246 Pleister blauw elastisch kneukel 4

83489 Pleister blauw elastisch 180 x 20 mm 10

1011 Reinigende spray 1

1782NSI Kompres 5 x 5 cm 5

9084 Elastisch verband blauw 8 cm x 4 m 3

9062 Wondsnelverband blauw 6 cm x 4 m 2

8057 Hechtpleister blauw 2,5 cm x 5 m 1

7061 Driehoeksverband blauw 1

1007 Flamma Cream 1

9301 Hydrogel pleister 10

9131 Blauwe handschoenen 2

5007 Verbandschaar 1

200405 Vingerlingen rubber 5

1050 EHBO nota 1

9021
Medic Box Food Bakkerij
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Verzegeling

Horeca kenmerkDuidelijk 
etiket 

met inhoud

Muurbevestiging

Stevig 
polypropyleen

Compartimentering 
binnenin

9022
Medic Box Food Horeca
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> specifieke inhoud voor de horeca
> duidelijke inhoudslijst met artikelnummers binnenin
> verwijderbare compartimentering = ordelijk
> afmeting : 22,5 x 23,5 x 10 cm 
> handige designkoffer
> navulpakket beschikbaar
> alle inhoudsartikelen zijn afzonderlijk na te bestellen
> geleverd met schroeven voor bevestigen aan de muur

Art. Omschrijving #

8241 Pleister blauw elastisch 25 x 72 mm 20

8251 Pleister blauw elastisch 50 x 72 mm 10

8245 Pleister blauw elastisch vingertop 6

8246 Pleister blauw elastisch kneukel 4

83489 Pleister blauw elastisch 180 x 20 mm 32

8188 Pleister blauw elastisch 6 cm x 1 m 1

1011 Reinigende spray 1

1782NSI Kompres 5 x 5 cm 5

9064 Elastisch verband blauw 6 cm x 4 m 1

9084 Elastisch verband blauw 8 cm x 4 m 2

9062 Wondsnelverband blauw 6 cm x 4 m 1

9082 Wondsnelverband blauw 8 cm x 4 m 1

8057 Hechtpleister blauw 2,5 cm x 5 m 1

7061 Driehoeksverband blauw 1

1007 Flamma Cream 1

9301 Hydrogel pleister 3

9131 Blauwe handschoenen 2

5007 Verbandschaar 1

200405 Vingerlingen rubber 5

1050 EHBO nota 1

9022
Medic Box Food Horeca
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Verzegeling

Kenmerk sectorDuidelijk 
etiket 

met inhoud

Muurbevestiging

Stevig 
polypropyleen

Compartimentering 
binnenin

9030
Medic Box Food L
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> HACCP inhoud tot 10 personen
> duidelijke inhoudslijst met artikelnummers binnenin
> verwijderbare compartimentering = ordelijk
> afmeting : 28 x 30 x 10,5 cm 
> handige designkoffer
> navulpakket beschikbaar
> alle inhoudsartikelen zijn afzonderlijk na te bestellen
> geleverd met schroeven voor bevestigen aan de muur

Art. Omschrijving #

8238 Pleister blauw elastisch 19 x 38 mm 10

8241 Pleister blauw elastisch 25 x 72 mm 30

8251 Pleister blauw elastisch 50 x 72 mm 20

8245 Pleister blauw elastisch vingertop 10

8246 Pleister blauw elastisch kneukel 10

83489 Pleister blauw elastisch 180 x 20 mm 32

8188 Pleister blauw elastisch 6 cm x 1m 1

1011 Reinigende spray 1

1782NSI Kompres 5 x 5 cm 10

9064 Elastisch verband blauw 6 cm x 4 m 2

9084 Elastisch verband blauw 8 cm x 4 m 2

9062 Wondsnelverband blauw 6 cm x 4 m 2

9082 Wondsnelverband blauw 8 cm x 4 m 2

8057 Hechtpleister blauw 2,5 cm x 5 m 1

7061 Driehoeksverband blauw 1

9085 Zelfklevend verband blauw 5 cm x 4,5 m 1

1007 Flamma Cream 1

9301 Hydrogel pleister 5

9131 Blauwe handschoenen 2

5011 Reddingsdeken 1

5109 Mondbeademingsmasker 1

5007 Verbandschaar 1

200355 Vingerlingen textiel 5

200405 Vingerlingen rubber 5

1050 EHBO nota 1

9030
Medic Box Food L
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Verzegeling

Kenmerk sector

Duidelijk 
etiket 

met inhoud

Muurbevestiging

ABS

Compartimentering 
binnenin

9040
Medic Box Food XL
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> HACCP inhoud tot 20 personen
> duidelijke inhoudslijst met artikelnummers binnenin
> verwijderbare compartimentering = ordelijk
> afmeting : 32 x 22 x 12,2 cm 
> koffer uit zéér sterk ABS materiaal
> navulpakket beschikbaar
> alle inhoudsartikelen zijn afzonderlijk na te bestellen
> geleverd met schroeven voor bevestigen aan de muur

Art. Omschrijving #

8238 Pleister blauw elastisch 19 x 38 mm 10

8241 Pleister blauw elastisch 25 x 72 mm 30

8251 Pleister blauw elastisch 50 x 72 mm 20

8245 Pleister blauw elastisch vingertop 10

8246 Pleister blauw elastisch kneukel 10

83489 Pleister blauw elastisch 180 x 20 mm 50

8188 Pleister blauw elastisch 6 cm x 1 m 1

1011 Reinigende spray 1

1782NSI Kompres 5 x 5 cm 20

9064 Elastisch verband blauw 6 cm x 4 m 3

9084 Elastisch verband blauw 8 cm x 4 m 3

9062 Wondsnelverband blauw 6 cm x 4 m 3

9082 Wondsnelverband blauw 8 cm x 4 m 3

8057 Hechtpleister blauw 2,5 cm x 5 m 1

7061 Driehoeksverband blauw 2

9085 Zelfklevend verband blauw 5 cm x 4,5 m 1

1007 Flamma Cream 1

9301 Hydrogel pleister 10

5030 Instant cold pack 1

5340 Oogspoeling 100 ml 1

9131 Blauwe handschoenen 4

5011 Reddingsdeken 1

5109 Mondbeademingsmasker 1

5007 Verbandschaar 1

200355 Vingerlingen textiel 5

200405 Vingerlingen rubber 5

1050 EHBO nota 1

9040
Medic Box Food XL
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EHBO koffers

NAVULPAKETTEN

Alle navulpaketten bevatten de volledige inhoud van de oorspronkelijke koffers.

1782NSI.20
Kompres nonwoven 5 x 5 cm

20 st.

90625
Assortiment elastische verbanden

12 st.

90855
Assortiment cohesieve verbanden

7 st.

90155
Navulpakket Medic Box Food Basic

90225
Navulpakket Medic Box Food Horeca
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EHBO koffers

NAVULPAKETTEN

90405
Navulpakket Medic Box Food XL

90305
Navulpakket Medic Box Food L

45



46



PRODUCTGAMMA PROTECTAPLAST

Pleisters

Stretch

Washproof

Sensitive

Invisible

Kids

Nose

Schuimverband

Pleisterdispensers

Crèmes

Flamma cream

Warm up cream

Insect cream

Hydra cream

Emergency

Oogspoeling

Draagberries

Diverse

Medic Box Pro

EHBO koffers

Navulpaketten 
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WASHPROOF STRETCH SENSITIVE INVISIBLE

9 x 38 mm 8155P

19 x 38 mm 8156P

22 x 35 mm 010100P

Ø 25 mm 8172P 8062P

38 x 38 mm 8157P

19 x 72 mm 8170P 8120P 8060P

25 x 72 mm 8171P 8121P 8061P 8191P

38 x 72 mm 8158P

50 x 72 mm 8064P 8195P

68 x 38 mm 8175P 8125P

68 x 38 mm 8176P 8126P

Assort. 8122UP 8122EP 8067P

120 x 20 mm 8177P 8127P
81279P (ind.)

180 x 20 mm 8178P 8128P
81289P (ind.)

120 x 30 mm 8137P

180 x 30 mm 8138P

6 x 100 mm 8112P 8068P

4 x 500 mm 8114P

6 x 500 mm 8115P 8065P

8 x 500 mm 8116P
48



Elastische wondpleisters

PROTECTAPLAST® PRO STRETCH

Het Protectaplast® Pro pleisterassortiment werd speciaal 
ontworpen voor de veeleisende professional, de echte 
vakman. De Elastic pleisters zijn zeer flexibel, gemaakt uit 
sterk textiel materiaal. Ze zijn zeer comfortabel en uiterst 
geschikt voor bewegende lichaamsdelen. 

8120P 
19 x 72 mm
100 stuks/doosje

8128P 
180 x 20 mm
100 stuks/doosje

8121P 
25 x 72 mm
100 stuks/doosje

8137P 
120 x 30 mm
100 stuks/doosje

8138P
180 x 30 mm
100 stuks/doosje

8125P 
68 x 38 mm (Vlinder)
50 stuks/doosje

8126P
68 x 38 mm (Kneukel)
50 stuks/doosje

8122EP
assortiment
100 stuks/doosje

8114P 
4cm x 5m
1 stuk/doosje

8112P 
6cm x 1m
1 stuk/zakje

8115P 
6cm x 5m
1 stuk/doosje

8116P 
8cm x 5m
1 stuk/doosje

8127P
120 x 20 mm
100 stuks/doosje

81279P
120 x 20 mm
50 st/doosje
individueel verpakt

81289P
180 x 20 mm
50 st/doosje
individueel verpakt

49



Waterafstotende wondpleisters

PROTECTAPLAST® PRO WASHPROOF

Het Protectaplast® Pro pleisterassortiment werd speciaal ontworpen voor de veeleisende professional, de echte vakman. De 
Washproof pleisters zijn waterafstotend en vuilwerend, gemaakt uit sterk PE materiaal. De sterke hypo-allergene kleefstof 
zorgt ervoor dat de pleister op zijn plaats blijft, ook in moeilijke werkomstandigheden zoals contact met water.

8170P 
19 x 72 mm
100 stuks/doosje

8171 P
25 x 72 mm
100 stuks/doosje

8172P 
25 x 25 mm
100 stuks/doosje

8177P
120 x 20 mm
100 stuks/doosje

8178P
180 x 20 mm
100 stuks/doosje

8175P 
68 x 38 mm (Vlinder)
50 stuks/doosje

8176P
68 x 38 mm (Kneukel)
50 stuks/doosje

8122UP
assortiment
100 stuks/doosje

8155P
9,5 x 38 mm
100 stuks/doosje

8156P
19 x 38 mm
100 stuks/doosje

8157P
38 x 38 mm
100 stuks/doosje

8158P
38 x 72 mm
50 stuks/doosje
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Wondpleisters voor de gevoelige huid

PROTECTAPLAST® SENSITIVE

De Protectaplast® Sensitive pleisters zijn zeer zacht, gemaakt uit non woven materiaal. Deze pleisters zijn zeer comfortabel 
en uiterst geschikt voor een gevoelige huid. De sterke hypo-allergene kleefstof zorgt ervoor dat de pleister op zijn plaats blijft 
zitten.

8060P 
19 x 72 mm
100 stuks/doosje

8061P 
25 x 72 mm
100 stuks/doosje

8064P 
50 x 72 mm
50 stuks/doosje

8062P 
25 x 25 mm
100 stuks/doosje

8067P
assortiment
50 stuks/doosje

8065P
6cm x 5m
1 stuk/doosje

8068P
6cm x 1m
1 stuk/zakje

PROTECTAPLAST® HEEL

Een pleister speciaal ontworpen voor de bescherming van de hiel, gemaakt uit non woven materiaal. 

8071P.5
5 stuks/zakje

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

41 2 3
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Transparante pleisters

Kinderpleisters

Neuspleisters

PROTECTAPLAST® INVISIBLE

PROTECTAPLAST® KIDS

PROTECTAPLAST® NOSE

> zeer dun PU materiaal
> laat de wond goed ademen
> beschermt tegen water en bacteria
> transparant en latex vrij

> waterdicht en hypo-allergeen
> met kindertekening
> kleine afmetingen

> zorgt voor een betere ademhaling
> vermindert het snurken

8191P 
25 x 72 mm
100 stuks/doosje

010100P 
22 x 35 mm
12 stuks/doosje

8082P
50x  38 x 38 mm
50x  30 x 55 mm
100 stuks/doosje

8070P
30 stuks/doosje

8195P 
50 x 72 mm
50 stuks/doosje

52



Pleisters

PROTECTAPLAST® CONSUMENTENVERPAKKING

8122UPH
Assorted sizes - 20 pcs.

8068PH
6 cm x 1 m - 1 pcs.

8112PH
6 cm x 1 m - 1 pcs.

WATERPROOF ELASTIC SENSITIVE

PROTECTAPLAST® SCHUIMVERBAND

5510
Protectaplast® zelfklevend schuimverband

> zelfklevend, kleeft niet aan huid, haren of wondjes
> flexibel en rekbaar, past zich perfect aan bewegende 
 lichaamsdelen aan
> vet -en waterafstotend
> bloedstelpend
> afscheurbaar, niet meer knippen
> latex vrij, hypo-allergeen
> luchtdoorlatend
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DISPENSERS

> gemaakt uit sterke acryl-kunststof
> zeer mooi design
> mogelijkheid te bevestigen aan de muur met schroeven
> scherp snijmes voor het snijden op maat
> ideaal om de breedte van de pleister aan te passen aan de wonde
> kan gebruikt worden voor pleisters in verschillende kwa-

liteiten (PE, PU,etc )

> dispenser bestaat uit karton
> zéér eenvoudig te bevestigen aan de muur met zelfkle-

vende stickers op de achterkant
> zeer gebruiksvriendelijk
> 50 pleisters/dispenser

PROTECTAPLAST® DISPENSER 
VOOR LANGE VINGERPLEISTERS

PROTECTAPLAST® DISPENSER
VOOR PLEISTERS OP ROL

81775P    
Protectaplast Washproof 120x20mm

81785P    
Protectaplast Washproof 180x20mm

81275P    
Protectaplast Elastic 120x20mm

81285P    
Protectaplast Elastic 180x20mm

5600
6cm x 5m (dispenser zonder rol)

5800
8cm x 5m (dispenser zonder rol)
 
5600EP
6cm x 5m - inclusief pleisterrol Elastic  

5800EP
8cm x 5m - inclusief pleisterrol Elastic  
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Verzorgende zalven

PROTECTAPLAST® CREAMS

1007
Cont.: 50 ml.

Verzachtende crème met calendula en boswellia serrata 
voor een geïrriteerde huid door verhitting.

1004
Cont.: 50 ml.

Relaxerende crème met verwarmend gevoel
voor vermoeide ledematen en stramheid.

1006
Cont.: 50 ml.

Verzachtende en verkoelende crème 
ter verzorging van de huid bij insectenbeten.

1005
Cont.: 50 ml.

Hydraterende crème met Calendula olie
voor een droge en gevoelige huid.

FLAMMA CREAM WARM-UP CREAM

INSECT CREAM HYDRA CREAM
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030901
Draagberrie dubbel plooibaar

> stevige aluminium buizen
> opvallend oranje kleur
> versterkt afwasbaar zeil
> plooibaar in breedte en lengte
> 4 handvaten in kunststof, 4 voetjes in aluminium
> met draagzak
> afmetingen: 208 x 54 x 16 cm
> draagvermogen max 159 kg

030908
Draagberrie enkel plooibaar

> stevige aluminium buizen
> opvallend oranje kleur
> versterkt afwasbaar zeil
> 4 handvaten in kunststof, 4 voetjes in aluminium
> afmetingen: 208 x 54 x 16 cm
> draagvermogen max 159 kg

NaCl 0,9% oplossing voor het spoelen van de ogen

ONS PRODUCTGAMMA

Emergency

5022
Oogspoelkit 3 x 100 ml

5350
Oogspoelfles 500 ml

5340
Oogspoelfles 100 ml
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5030
Koudekompres

> bij het drukken onstaat een chemische reactie
> verzekert een langdurige koude, voor éénmalig gebruik

7091
Emergency snelverband

Het emergency wondsnelverband is een absorberend kom-
pres met een zelfklevend verband. Inclusief handschoen.

5007
Listerschaar

> geschikt voor het doorknippen van verbanden en pleisters
> roestvrij, 14 cm

8160
Hechtpleister nonwoven 1,25 cm x 5m

8161
Hechtpleister nonwoven 2,50 cm x 5 m

> gemakkelijk scheurbare hechtpleister
> zonder deksel
 

5011
Reddingsdeken goud/zilver

Voor bescherming tegen koude of warmte, reflecteert tot 
85% van lichaamshitte, 160 x 210 cm

5109
Detectaplast® Caresaver - mond-op-mond doekje

> hygiënisch doekje voor mond-op-mond beademing
> voorkomt rechtstreeks contact met het slachtoffer

5004
Splinterpincet

> voor het verwijderen van splinters
> roestvrij

8164
Hechtpleister textiel 1,25 cm x 5m

8165
Hechtpleister textiel 2,50 cm x 5 m

> zeer goede kleefkracht, geschikt voor fixatie
> met deksel
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ONS PRODUCTGAMMA

Medic Box Pro

VERBANDKOFFER INDUSTRIE 1 VERBANDKOFFER INDUSTRIE 2

MEDIC BOX PRO M MEDIC BOX PRO L

MEDIC BOX PRO XL
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ONS PRODUCTGAMMA

Eerste hulp

020801
Verbandkoffer Industrie 1

Afmetingen: 22 x 23 x 10 cm

Inhoud:
1x Ontsmettingsspray 50 ml
1x Vliespleister 1,25 cm x 5 m
1x Vliespleister 2,5 cm x 5 m
12x Veiligheidsspeld roestvrij
1x Beademingsdoekje CareSaver
1x Verbandwatten
4x Elastisch verband 6 cm x 4 m
2x Elastisch snelverband
1x Assortiment pleisters
1x Driehoeksverband 
1x Verbandschaar
5x Kompressen
1x Inhoudslijst
1x Nota “Eerste hulp”

020802
Verbandkoffer Industrie 2

Afmetingen: 28 x 30 x 10 cm

Inhoud: 
2x Ontsmettingsspray 50 ml
2x Vliespleister 1,25 cm x 5 m
2x Vliespleister 2,5 cm x 5 m
12x Veiligheidsspeld roestvrij
2x Beademingsdoekje CareSaver
4x Verbandwatten
4x Elastisch verband 6 cm x 4 m
4x Elastisch verband 8 cm x 4 m
4x Elastisch snelverband
2x Assortiment pleisters 
1x Driehoeksverband 
1x Verbandschaar
10x Kompressen
1 paar handschoenen
1x Reddingsdeken 
1x Inhoudslijst
1x Nota “Eerste hulp”
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9025B
Medic Box Pro M

Verzegeling

Kenmerk sectorDuidelijk 
etiket 

met inhoud

Muurbevestiging

Stevig 
polypropyleen

Compartimentering 
binnenin
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> specifieke inhoud voor professional
> duidelijke inhoudslijst met artikelnummers binnenin
> verwijderbare compartimentering = ordelijk
> afmeting : 22,5 x 23,5 x 10 cm 
> handige designkoffer
> navulpakket beschikbaar
> alle inhoudsartikelen zijn afzonderlijk na te bestellen
> geleverd met schroeven voor bevestigen aan de muur

Art. Omschrijving #

8241 Pleister blauw elastisch 25 x 72 mm 20

8251 Pleister blauw elastisch 50 x 72 mm 10

8245 Pleister blauw elastisch vingertop 6

8246 Pleister blauw elastisch kneukel 4

83489 Pleister blauw elastisch 180 x 20 mm 50

8188 Pleister blauw elastisch 6 cm x 1m 1

1011 Reinigende spray 1

1782NSI Kompres 5 x 5 cm 5

9084 Elastisch verband blauw 8 cm x 4 m 3

9062 Wondsnelverband blauw 6 cm x 4 m 2

8165 Hechtpleister textiel 2,5 cm x 5 m 1

7061 Driehoeksverband blauw 1

9086 Zelfklevend verband blauw 2,5 cm x 4,5 m 1

1007 Flamma Cream 1

9131 Blauwe handschoenen 2

5007 Verbandschaar 1

200405 Vingerlingen rubber 5

1050 EHBO nota 1

9025B
Medic Box Pro M
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9035B
Medic Box Pro L

Verzegeling

Kenmerk sectorDuidelijk 
etiket 

met inhoud

Muurbevestiging

Stevig 
polypropyleen

Compartimentering 
binnenin
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> specifieke inhoud voor de professional. Inhoud tot 10 personen
> duidelijke inhoudslijst met artikelnummers binnenin
> verwijderbare compartimentering = ordelijk
> afmeting : 28 x 30 x 10,5 cm 
> handige designkoffer
> navulpakket beschikbaar
> alle inhoudsartikelen zijn afzonderlijk na te bestellen
> geleverd met schroeven voor bevestigen aan de muur

Art. Omschrijving #

8238 Pleister blauw elastisch 19 x 38 mm 10

8241 Pleister blauw elastisch 25 x 72 mm 30

8251 Pleister blauw elastisch 50 x 72 mm 20

8245 Pleister blauw elastisch vingertop 10

8246 Pleister blauw elastisch kneukel 10

83489 Pleister blauw elastisch 180 x 20 mm 32

8188 Pleister blauw elastisch 6 cm x 1m 1

1011 Reinigende spray 1

1782NSI Kompres 5 x 5 cm 10

9064 Elastisch verband blauw 6 cm x 4 m 2

9084 Elastisch verband blauw 8 cm x 4 m 2

9062 Wondsnelverband blauw 6 cm x 4 m 2

9082 Wondsnelverband blauw 8 cm x 4 m 2

8165 Hechtpleister textiel 2,5 cm x 5 m 1

7061 Driehoeksverband blauw 1

9085 Zelfklevend verband blauw 5 cm x 4,5 m 1

1007 Flamma Cream 1

9131 Blauwe handschoenen 2

5011 Reddingsdeken 1

5109 Mondbeademingsmasker 1

5007 Verbandschaar 1

200355 Vingerlingen textiel 5

200405 Vingerlingen rubber 5

5004 Splinterpincet 1

1050 EHBO nota 1

9035B
Medic Box Pro L
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9045B
Medic Box Pro XL

Verzegeling

Kenmerk sector

Duidelijk 
etiket 

met inhoud

Muurbevestiging

Stevig 
polypropyleen

Compartimentering 
binnenin
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> specifieke inhoud voor de professional. Inhoud tot 20 personen
> duidelijke inhoudslijst met artikelnummers binnenin
> verwijderbare compartimentering = ordelijk
> afmeting : 32 x 22 x 12,2 cm
> koffer uit zéér sterk ABS materiaal
> navulpakket beschikbaar
> alle inhoudsartikelen zijn afzonderlijk na te bestellen
> geleverd met schroeven voor bevestigen aan de muur

Art. Omschrijving #

8238 Pleister blauw elastisch 19 x 38 mm 10

8241 Pleister blauw elastisch 25 x 72 mm 30

8251 Pleister blauw elastisch 50 x 72 mm 20

8245 Pleister blauw elastisch vingertop 10

8246 Pleister blauw elastisch kneukel 10

83489 Pleister blauw elastisch 180 x 20 mm 50

8188 Pleister blauw elastisch 6 cm x 1 m 1

1011 Reinigende spray 1

1782NSI Kompres 5 x 5 cm 20

9064 Elastisch verband blauw 6 cm x 4 m 3

9084 Elastisch verband blauw 8 cm x 4 m 3

9062 Wondsnelverband blauw 6 cm x 4 m 3

9082 Wondsnelverband blauw 8 cm x 4 m 3

8165 Hechtpleister textiel 2,5 cm x 5 m 1

7061 Driehoeksverband blauw 2

9085 Zelfklevend verband blauw 5 cm x 4,5 m 1

1007 Flamma Cream 1

5030 Instant cold pack 1

5340 Oogspoeling 100 ml 1

9131 Blauwe handschoenen 4

5011 Reddingsdeken 1

5109 Mondbeademingsmasker 1

5007 Verbandschaar 1

200355 Vingerlingen textiel 5

200405 Vingerlingen rubber 5

5004 Splinterpincet 1

1050 EHBO nota 1

9045B
Medic Box Pro XL
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Medic Box Pro

NAVULPAKETTEN

Alle navulpaketten bevatten de volledige inhoud van de oorspronkelijke koffers.

020801R
Navulpakket Industrie 1

020802R
Navulpakket Industrie 2

9025B5
Navulpakket Medic Box Pro M
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Medic Box Pro

NAVULPAKETTEN

9045B5
Navulpakket Medic Box Pro XL

9035B5
Navulpakket Medic Box Pro L
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Professionele wondverzorging voor
de voedingsindustrie, catering & grootkeuken

Evolis 100
8500 Kortrijk
Belgium

+32 (0)56 13 03 35

+32 (0)56 13 03 39

info@detectaplast.be

www.detectaplast.be


