EHBO
EHBO-KOFFER
Indicatieve inhoud van de EHBO-KOFFER (en ook van het EHBO
materiaal in het EHBO lokaal), zoals voorgesteld in de brochure van
FOD Arbeid, aangevuld met de ervaring van onze hulpverleners:
Het gaat om een niet-verplichte inhoud, te voorzien voor de ondernemingen van de groepen
A, B, C, en, naargelang de activiteiten, ook voor de ondernemingen van groep D. De inhoud
kan ook nog vervolledigd worden na risicoanalyse en na analyse van de specifieke risico’s:

 Driehoekige verbanden in steriel katoen (90x90x127cm)
 Driehoekige verbanden in niet-steriel katoen (90x90x127cm)
 Elastische verbanden type Velpeau (5 en 7cm)
 Verbanden met elastisch gaas (5 en 7cm)
 Niet-steriele kompressen (dit kunnen ook steriele kompressen zijn waarvan de houdbaarheidsdatum is

verstreken)
 Doosje van 5 absorberende kompressen tegen bloedingen
 Niet-klevende kompressen voor oppervlakkige wonden en brandwonden (5x5cm en/of 10x10cm)
 Rol hypoallergene wondpleisters (1,25 en 2,5cm)
 Doosje van kompressieverbanden, individueel verpakt (nooddrukverbanden)
 Fysiologisch serum 20 ml, gechloreerd en gejodeerd dermaal ontsmettingsmiddel van 0,5 mg chloor/ml,
eenmalig gebruik
 Ontsmettingsmiddel voor het materieel (pincet, schaar, naalden,..): ontsmettingsalcohol ;
ontsmettingsmiddel voor de handen: alcoholgel of ontsmettende doekjes
 Crème voor eerste- of tweedegraads brandwonden.
 Isolatiedeken uit dunne folie
 Doos met wegwerphandschoenen(zonder latex)
 Mondmasker met anti-microbacteriële filter als bescherming bij beademing
 Brancardiersschaar (lossnijden van kledingsstukken, riemen, …)
 Een klein schaartje in roestvrij staal
 Een fijn pincetje voor splinters, in roestvrij staal
 Neutrale vloeibare zeep, papierenwegwerphanddoekjes en washandje voor individueel gebruik
of wegwerpwashandje.
 Koelzakjes (Cold Packs), koelzakjes in gelvorm zijn herbruikbaar en worden in de diepvries bewaard
of koelzakjes voor eenmalig gebruik die niet in de diepvriezer moeten
 veiligheidsspelden
 Lijst van noodzakelijke telefoonnummers (van de onderneming - van buitenaf: bijv. van de huisarts)
 Schrijfgerief
 Ongevalformulieren
 Instructie «dringende zorg in afwachting van de komst van een dokter »
 Poedersuiker tegen hypoglycemie
 Een pakje pleisters van verschillende maten
 Een thermometer
 Hermetisch sluitbare plastieken zakjes (voor braaksel/amputaties).
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