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 [1] Koffer Mezzo Fox
•  met vulling volgens DIN 13157
•  kleur blauw/transparant
•  H x B x D 300 x 270 x 110 mm

Koffer incl. vulling 201760 ---
Reservevulling DIN 13157 201761 ---

EHBO-koffer
Zeer robuust, van transparant materiaal voor een overzicht over de inhoud van de 
koffer van buitenaf. Overzichtelijk indeling van de hoogwaardige verbandstoffen 
en pleisters door de vele vakken. 
•  van slagvaste kunststof, stofdicht 
•  verbandmaterialen vlgs. DIN 13157 steriel verpakt
•  incl. wandhouder en bevestigingsmateriaal

 [2] Koffer Fox-systeem
Met vulling volgens DIN 13157, uitgebreid met een extra pleistervak met 50 
pleisters, waarvan 30 stuks waterbestendig 7,6 x 2,5 cm, 20 stuks elastisch 7,6 
x 2,5 cm. Elke pleister wordt door uittrekken aan een helft uitgepakt en moet 
direct op de wond geplakt worden.
•  pleistervak tegen dief beschermd, alleen verwisselbaar met meegeleverde 

speciale sleutel
•  deksel met 90°-openingshoek, bruikbaar als werkoppervlak
•  met een hand te openen 
•  kleur turquoise/transparant
•  H x B x D 370 x 350 x 125 mm

 [3] Pleisterdispenser Fox
Met 20 wondreinigingsdoekjes en 50 pleisters, waarvan 30 stuks waterbestendig 
7,6 x 2,5 cm, 20 stuks elastisch 7,6 x 2,5 cm. Elke pleister wordt door uittrekken 
aan een helft uitgepakt en moet direct op de wond geplakt worden.
•  tegen diefstal beschermd, alleen verwisselbaar met meegeleverde speciale 

sleutel
•  deksel met 90°-openingshoek, bruikbaar als werkoppervlak
•  met een hand te openen 
•  kleur turquoise/transparant
•  H x B x D 260 x 250 x 90 mm

Koffer incl. vulling 201773 ---

 [4] Brandwondenset Fox-systeem
Met verschillende verbandstoffen en Sterikool-brandwondenverbanden voor 
brandwonden graad  1 en 2. De gel-achtige Sterikool-verbanden werken direct 
verkoelend, watertoevoerend en kleven niet op de wond.
•  kleur rood/transparant
•  H x B x D 230 x 260 x 90 mm

Koffer incl. vulling  201766 ---
navulset 201767 ---

Koffer incl. vulling 201762 ---
Reservevulling DIN 13157 201763 ---

  Reservevulling pleisters, VE = 150 stuks, prijs per VE
waterdicht 201764 ---
elastisch 201765 ---

waterdicht 201774 ---
elastisch 201775 ---

Reservevulling pleisters, VE = 150 stuks, prijs per VE


