
ALLES VOOR
HELDEN

EHBO
BHV

Zijn er producten gebruikt uit uw verbandkoffer en wilt u deze bijbestellen?  
Vul dan dit formulier in en stuur dit naar

Heka Medimulti verbandkoffer BHV 2016

Naam Telefoonnummer 

Adres E-mail

Woonplaats

Artikelnr. Omschrijving Aantal standaard 
in koffer

Aantal  
te bestellen

HD0510       Heka for Life beademingsdoekje 1

HD0731       Heka reinigingsvloeistof 30 ml 1

HD0221       Heka verbandschaar 19 cm 1

WI0062   Heka Last elastisch fixatiewindsel 4 m x 6 cm 2

KO0036   Heka Pres gaaskompres 5 x 9 cm (1/16) 4

KO0505  Heka Pres gaaskompres 10 x 10 cm 4

HD0920       Heka handschoenen nitrile - paar - maat L 2

WI0082-1    Heka ideaal zwachtel 5 m x 6 cm 2

WI0084-1       Heka ideaal zwachtel 5 m x 8 cm 2

HF0090  Inhoudsetiket 1

PL1082        Heka Plast hechtpleister textiel 5 m x 2,5 cm - ring 1

HA0503       Heka reddingsdeken zilver/goud 210 x 160 cm 1

VA0461       Heka snelverband gerold nr. 1 6 x 8 cm 2

VA0463       Heka snelverband gerold nr. 3 10 x 12 cm 2

HD0210       Heka splinterpincet RVS 9 cm - Feilchenfeld 1

TR0956       Stroomdiagram + handleiding voor EHBO 1

HD0680       Heka verbanddoek 60 x 80 cm 1

WI0800       Heka fingerbob 5 stuks - maat L 1

PL3200       Heka wondhechtingstrips 5 stuks - 0,6 x 10 cm 2

AB0220       Heka Pad wondkompres niet-verklevend 10 x 10 cm 5

PL0322       Heka Plast wondpleister assorti textiel 15 stuks 1

PL0302       Heka Plast wondpleister textiel 10 x 6 cm - 10 stuks 1

WI0621 Heka Haft zelfklevend fixatiewindsel 4 m x 8 cm 2

Extra toe te voegen
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