Brandwondenkoffer Multi Afm. 26 x 17 x 8 cm







2 brandwondenkompres 5 x 15 cm
2 brandwondenkompres 10 x 10 cm
2 brandwondenkompres 20 x 20 cm
1 brandwonden-gel flacon 118 ml
20 brandwonden-gel sachet 3,5 gr
6 elastisch fixatiewindsel 4 cm x 2 m

Brandwondenkoffer Standaard Afm. 26 x 17 x 8 cm





2 brandwondenkompres 5 x 15 cm
2 brandwondenkompres 10 x 10 cm
20 brandwonden-gel sachet 3,5 gr
4 elastisch fixatiewindsel 4 cm x 2 m

Brandwondenkoffer Professioneel Afm. 32 x 22,5 x 12 cm








3 brandwondenkompres 5 x 15 cm
2 brandwondenkompres 10 x 10 cm
2 brandwondenkompres 20 x 20 cm
1 brandwondenkompres 30 x 30 cm
2 brandwonden-gel flacon 118 ml
20 brandwonden-gel sachet 3,5 gr
10 elastisch fixatiewindsel 4 cm x 2 m
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Burnfree pijnverzachtende hydro gels
ideaal voor brandwonden

De voordelen van BurnFree:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geeft een goede koeling en verzacht de huid.
Zorgt voor een geleidelijke warmteafvoer vanuit de wond.
Heeft een pijnstillend effect.
Een prima alternatief wanneer er geen (bij voorkeur lauw) water
voorhanden is.
Normaal is 10 minuten koelen met lauw stromend water voldoende (bij
een chemische verbranding 45 minuten spoelen)
Daar waar geen water gebruikt kan worden (beklemmingen etc.) of als er
door bijkomende levensbedreigende letsels geen tijd is om te koelen.
Behoudt zijn viscositeit (vorm) zelfs onder extreme hitte.
Het is steriel en voorkomt dat wonden geïnfecteerd kunnen raken.
Dekens beschermen tegen brand en/of behandelen de brandwonden.
Bevat geen stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken.
Bij primair (=eerste) transport een prima toepassing.
Ook zeer goed te gebruiken bij langdurige blootstelling aan de zon.

In principe dient er niet langer dan 30 minuten gekoeld te worden!!

KOEL DE BRANDWOND EN NIET DE HELE PATIËNT
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