2 nieuwe toonaangevende verbanden
ThoraquikinTMde
3.12mm - 3.22mm
traumazorg! Uitgekozen tot de favoriete produkten
van de Londense hulpdiensten!!!

MEER INFORMATIE OF

Een ernstig trauma, een ontploffing, schietpartij, steekpartijen,… Vroeger klonken al
deze dingen ver van ons bed, maar elke Belgische hulpverlener (zowel politioneel
als niet-politioneel) realiseert zich steeds meer dat deze dingen onlosmakelijk
verbonden zijn met onze moderne Europese samenleving.
Om u te helpen in al deze gevallen in staat te stellen adequaat te reageren en uw
patiënt de meest innovatieve zorg te geven, brengen wij deze 2 nieuwe verbanden
op de markt. Een must in elke uitstapzak van MUG of ziekenwagen.
Toonaangevende hulpdiensten zoals de London Air Ambulance en de London
Ambulance Service maakten al de overstap naar deze verbanden.

EEN DEMONSTRATIE?
info@cupola.be
Cupola bvba
Kaaistraat 5
9140 Tielrode

BE 0843 181 705

PRIJS?
FA118: 15 € excl btw
FA100: 22,5 € excl btw

HOE BESTELLEN?
Productcode
FA118 Olaes bandage
FA100 Blast bandage

Olaes bandage

Blast bandage

Via fax: 03/766.48.89

Afmetingen: 12,5x10x5 cm (code: FA118)

Afmetingen: 12,5x10x5 cm (code: FA100)

Via online shop: www.cupola.be

Eigenschappen:

Eigenschappen:

→ Wondpad van ongeveer 10 x 12,5 cm

→ Wondpad van 47 x 47 cm

Via mail: info@cupola.be

→ Uitneembaar gaasverband van 3m in wondpad → Dit verband combineert compactheid met de
Lokale drukpad die ook als oogverband kan

functionaliteiten van een groot absorberend

gebruikt worden

verband zoals we die in-hospitaal kennen.

→ Velcro strips over de hele lengte van de zwachtel→ Zwachtel 10 x 180 cm met velcro strips over de
zodat het verband niet accidenteel loskomt

hele lengte zodat het veband niet loskomt

→ Uitneembaar plastic vel van 10 x 15 cm in de

→ Uitneembaar plastic vel van 45 x 45 cm

wondpad, bruikbaar bij thoraxwonden

bruikbaar bij thoraxwonden, enz.

→ Lucht- en waterdichte verpakking

→ Lucht- en waterdichte verpakking

