
Verbandtrommels en tassen

De Arbo-wet schrijft het hebben van een verbandtrommel/EHBO uitrusting op de werkvloer voor.

Als richtlijn voor de keuze welke verbandtrommel voor uw situatie het meest geschikt

hebben wij hieronder een aantal situaties weergegeven:

Verbandtrommel A

Verbandtrommel A wordt aangeraden voor grotere

bedrijven (met 25 of meer werknemers) of kleinere

bedrijven waarin zich door de aard van de

werkzaamheden of de ligging, er grotere

bedrijfsongevallen kunnen voordoen.

Verbandtrommel B

Verbandtrommel B is een kleinere trommel en wordt

aangeraden voor kleinere bedrijven, of voor grotere

bedrijven voor locaties waar minder mensen werken of

het bedrijfsongeval risico niet al te groot is.

Verbandtrommel Oranje Kruis nieuwe

richtlijnen

In 2010 stelt het Oranje Kruis nieuwe richtlijnen

op voor de verbandmiddelen. Alle nieuwe

verbandtrommels moeten geproduceerd worden

volgens deze richtlijnen om goedkeuring

(goedkeuringsnummer en logo van het Oranje

Kruis) te krijgen.
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Bestel- en Vrachtauto verbandtrommel

Volgens het Nederlands rijtijdenbesluit is in iedere

bedrijfsauto met een laadvermogen van meer dan 500

kg het verplicht dat er een verbandtrommel aanwezig

is.

Deze vrachtauto trommel wordt ingericht volgens het

Internationale voorschrift en Nederlands

Rijtijdenbesluit.

HACCP verbandtrommel

Verbandtrommel voor tijdens de voedselproductie of in

de horeca.

Deze verbandtrommel komt ook voor in de A en B

versie zoals eerder beschreven, echter hierbij is met

name gelet op de hygiëne tijdens het produceren van

allerlei soorten voedsel en drank.

Wordt de voorraad pleisters, verbandmiddelen, desinfecterende middelen en

handschoenen op peil gehouden?

Vaak is het antwoord op deze vraag nee, niet uit onwil, maar vooral omdat er niet

aangedacht wordt of dat men denkt dat iemand anders daar wel naar zal kijken.

Bler biedt u de mogelijkheid om deze (half) jaarlijkse controle uit te laten voeren door

ons deskundig personeel. Na de controle voorzien wij de verbandtrommel van een

keuringssticker en wordt deze, indien gewenst door ons verzegeld.

De inhoud, zoals hierboven beschreven is leverbaar in diverse soorten koffers en tassen.
Tevens kan de inhoud aan uw specifieke wensen c.q. bedrijfsactiviteit worden aangepast.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op:

tel. 045-5423880
email: info@bler.nl

Of neem een kijkje in onze webshop: www.bler.nl
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