VERBANDDOOS MODULAIR - GEBRUIKER
ALGEMEEN
Blusdeken
Deze verbanddoos bestaat uit 3 oplossingsgerichte modules (A, B en C) voor de meest voorkomende verwondingen. Het
modulesysteem is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk door de kleurstelling. Bovendien zijn de modules snel en eenvoudig te
vervangen.
Deze Gebruikersverbanddozen bevatten kwaliteitsproducten en voldoen aan de ARBO en CE wet- en regelgeving.
Module A: wordt gebruikt voor de behandeling van kleine letsels.
Module B: bevat producten zoals drukverband en steriele producten.
Module C: bestaat uit instrumenten en overige producten.
Hoe werkt het modulesysteem?
1. Na inventarisatie van de verwonding wordt de juiste module gekozen. De omschrijving en inhoud van de module staat
vermeld op het modulezakje. Het betreffende modulezakje wordt opengemaakt en de verwonding wordt behandeld.
2. De niet gebruikte materialen worden weer in de module gedaan en de verbanddoos met de modules wordt vervolgens
weer in de wandhouder geplaatst.
3. De verbanddoos moet periodiek worden gecontroleerd. Gebruikte en/of gedateerde modules worden dan vervangen. Er
kan na gebruik van één of meerdere modules contact worden opgenomen met Saval. De gebruikte modules worden dan
zo spoedig mogelijk vervangen.
Naast de gebruiker verbanddozen en de meer uitgebreide modulaire BHV verbanddozen leveren wij aanvullend
pleisterdispensers zodat de modules in de verbanddozen alleen in noodgevallen aangesproken hoeven te worden.

SPECIFICATIES
Productgroep

Arbo materiaal

Productfamilie

Blusdeken

Artikelnummer

2116600

GERELATEERDE PRODUCTEN

MODULE A NAVULLING

MODULE B NAVULLING

MODULE C NAVULLING
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MEER WETEN?
Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw
brandrisico het meest effectief is.
Bel gerust met onze specialisten: We know.
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