Wondverzorging
Covetrus Essentials & KRUUSE
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Covetrus Essentials & KRUUSE

Vochtige wondgenezing zorgt
voor het snelste genezingsproces,
vermindert pijn, stimuleert de
overdracht van vocht, bevordert
autolytisch debridement en werkt als
een bacteriële barrière.
Covetrus Essentials en KRUUSE
wondproducten zijn ontwikkeld om
het wondmilieu positief te beïnvloeden
en een optimale wondgenezing te
bevorderen.
Quality & Value Delivered
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Snellere wondgenezing
• 24 uur continue wondgenezing
omdat de wond nooit mag uitdrogen
• Huidcellen regenereren ongeveer
twee keer zo snel in een vochtige
omgeving
• Het contact tussen wond en
wondvocht blijft behouden en zorgt
voor een normale genezingsbalans

• Het beschermende verband
verminderd het risico op infectie van
buitenaf en zorgt voor een snellere
genezing
• Overtollig exsudaat wordt
afgevoerd, waardoor het wondbed
vochtig en niet nat blijft

Covetrus Essentials & KRUUSE

Meer comfort
• Door de zenuwuiteinden
gehydrateerd te houden, wordt pijn
verminderd
• Minder pijn bij het verwijderen van
het verband
• Minder verbandwisselingen - elk
verband gaat 3-5 dagen mee

Verbeterd resultaat
• Minder en mooiere littekens
door verbeterde uitlijning van
collageenvezels

Duurzaamheid
• Minder verbandverbruik
• Verminderde behoefte aan sedatie

Quality & Value Delivered
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Hoofdstuk 1
1 | Kompressen

Kompressen
Gaaskompressen

Wat is het verschil tussen non-woven en hydrofiele kompressen?
Non-woven kompressen zijn gewoonlijk gemaakt van synthetische vezels die tegen elkaar
geperst worden, zodat ze lijken op gewoven materiaal. Daardoor krijgt men een betere
absorptie en capillaire werking. Dit type kompres is sterker, volumineuzer, zachter en absorbeert
beter dan de klassieke hydrofiele kompressen. Ze pluizen ook minder.
Het klassieke hydrofiele kompres is ook absorberend en zeer plooibaar maar heeft de neiging
om wat meer te pluizen en kleeft ook makkelijker in de wonde dan non-woven kompressen. Ze
absorberen een beetje minder dan non-woven kompressen. Worden eerder gebruikt om een
wonde te reinigen en zijn over het algemeen economischer.

Non-woven gaaskompressen
1

2

CVET Niet-steriel – 4 lagen

3

Niet-steriel non-woven kompres.

Artikel
1 2800214
2 2800215
3 2800216

Omschrijving
Niet-steriel non-woven kompres
Niet-steriel non-woven kompres
Niet-steriel non-woven kompres
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Afmetingen
5 x 5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm

Laags
4-laags
4-laags
4-laags

Verpakking
200 stuks
200 stuks
200 stuks

Covetrus Essentials & KRUUSE
CVET Niet-steriel – 8 lagen

Artikel
2800229

Omschrijving
Niet-steriel non-woven kompres

Afmetingen
7,5 x 7,5 cm

Laags
8-laags

Laags
12-laags
8-laags
12-laags
8-laags
12-laags
8-laags

Verpakking
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks
100 stuks

1 | Kompressen

Niet-steriel non-woven kompres in een
voordeelverpakking.

Verpakking
2.500 stuks

Hydrofiele gaaskompressen
1

2

3

4

5

6

Niet-steriel
Niet-steriel gaaskompres van 100% geweven katoen.
Met omgevouwen randen.

1
2
3
4
5
6

Artikel
2800217
2800218
2800219
2800220
2800221
2800222

Omschrijving
Niet-steriel gaaskompres
Niet-steriel gaaskompres
Niet-steriel gaaskompres
Niet-steriel gaaskompres
Niet-steriel gaaskompres
Niet-steriel gaaskompres

Afmetingen
5 x 5 cm
5 x 5 cm
7,5 x 7,5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm

Omdoos
100 pakjes
100 pakjes
50 pakjes
50 pakjes
50 pakjes
50 pakjes
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CVET Steriel

1

2

3

1 | Kompressen

Steriel gaaskompres van 100% katoen.
Met omgevouwen randen.

Artikel
1 2800223
2 2800224
3 2800225

Omschrijving
Steriel gaaskompres
Steriel gaaskompres
Steriel gaaskompres

Afmetingen
5 x 5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm

Laags
12-laags
12-laags
12-laags

Verpakking
50 x 2 stuks
40 x 2 stuks
25 x 2 stuks

Afmetingen
5 x 5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm

Laags
8-laags
8-laags
8-laags

Verpakking
100 stuks
100 stuks
100 stuks

KRUUSE Hydrofiel
Niet-steriel hydrofiele gaaskompressen van 100% katoen,
100 stuks.

Artikel
1214867
1214868
1214869

Omschrijving
Hydrofiel gaaskompres
Hydrofiel gaaskompres
Hydrofiel gaaskompres

X-ray gaaskompressen
1

2

CVET Steriel met röntgencontrastlijn
Steriele hydrofiele gaaskompressen met een blauwe
Röntgencontrastlijn en omgevouwen randen.

Artikel
1 2800226
2 2800227
3 2800228

Omschrijving
Gaaskompres X-ray
Gaaskompres X-ray
Gaaskompres X-ray
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3

Vermijd een nieuwe laparatomie omwille
van twijfel over een achtergebleven
kompres. Gebruik kompressen met een
röntgencontrastlijn en gebruik altijd een vast
aantal kompressen. Bij twijfel over het aantal
getelde kompressen, kan een röntgenfoto
worden gemaakt om eventueel achtergelaten
kompressen op te sporen.

Afmetingen
5 x 5 cm
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm

Laags
12-laags
12-laags
12-laags

Verpakking
10 x 10 stuks
10 x 10 stuks
10 x 10 stuks

Covetrus Essentials & KRUUSE

Schuimkompressen
KRUUSE Foam verband
1 | Kompressen

Niet-klevend schuimverband van polyurethaan, aan
één zijde bedekt met een dunne polyurethaan film
dat bacteriën tegenhoudt. Het is een comfortabel
primair of secundair verband voor absorptie en
handhaven van een vochtige omgeving.
De zachte foamlaag vormt zich perfect naar de huid
en helpt bij het afvoeren van overtollig exsudaat. Het
verband is sterk absorberend, niet-klevend en vormt
zich naar de huid? Dikte 4.5 mm, verkrijgbaar in 4
formaten.
Artikel
1214888
1214889
1214890
1214891

Omschrijving
Foam verband
Foam verband
Foam verband
Foam verband

Afmetingen
5 x 5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
10 x 20 cm

Dikte
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm

Verpakking
10 stuks
10 stuks
5 stuks
10 stuks
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Absorberende kompressen
KRUUSE Lite-absorb
1 | Kompressen

Voor mild exsuderende wonden.
Wondverband gemaakt van een viscose en polyestermix. Heeft een geperforeerde polyethyleen coating aan
beide zijden zodat deze niet aan de wond plakt.
Voor wonden met veel vochtverlies adviseren wij de
Super-Absorb variant.

Artikel
1232047
1232048
1232049

Omschrijving
Lite-Absorb
Lite-Absorb
Lite-Absorb

Afmetingen
5 x 5 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm

Verpakking
25 stuks
25 stuks
25 stuks

Afmetingen
10 x 10 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 30 cm

Verpakking
10 stuks
10 stuks
10 stuks
10 stuks

Afmetingen
20 x 40 cm

Verpakking
10 stuks

KRUUSE Super-absorb
3-laags wondverband met hoge absorptieeigenschappen voor sterk exsuderende wonden.
Het uitstekende absorberende vermogen vermindert
het aantal verbandwisselingen en zorgt voor een betere
wondgenezing. Kleeft niet aan de wond.

Artikel
1232050
1232051
1232052
1232053

Omschrijving
Super-Absorb
Super-Absorb
Super-Absorb
Super-Absorb

KRUUSE Steri-protect
Steriel veterinair verband met uitstekende absorptie
eigenschappen.
Toepasbaar als droog verband, koud verband of warm
verband.

Artikel
1214874

Omschrijving
Steri-protect
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Othaematoom kompressen
KRUUSE Othaematoom kompres
1 | Kompressen

De compressie pad zorgt voor goede ventilatie en een
mooi cosmetisch resultaat.
Het kompres bestaat uit een binnenste open zachte
schuimlaag en een steviger buitenlaag waarop de
hechtingen worden geknoopt.

Artikel
1231705

Omschrijving
Othaematoom kompres

Afmetingen
12 x 8 cm

Verpakking
10 stuks

Quality & Value Delivered
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Hoofdstuk 2
2 | Zwachtels

Zwachtels
Cohesieve zwachtels
CVET Cohesieve zwachtel
Elastische, zelfklevende bandage verkrijgbaar in
verschillende kleuren. Zeer ondersteunend zonder af te
knellen. Met de hand af te scheuren. Flexibel en ademend,
kleeft niet aan de haren.
• Verpakking: per stuk

Artikel
2800055
2800056
2800057
2800058
2800059
2800060
2800061
2800063
2800064
2800065
2800066
2800067
2800068
2800069
2800071
2800072
2800073
2800074
2800075
2800076
2800077

Omschrijving
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			
Cohesieve zwachtel			

Kleur
blauw		
rood		
groen		
lichtblauw
oranje		
wit		
zwart		
blauw		
rood		
groen		
lichtblauw
oranje		
wit		
zwart		
blauw		
rood		
groen		
lichtblauw
oranje		
wit		
zwart		

Afmetingen
5 cm x 4,5 m		
5 cm x 4,5 m		
5 cm x 4,5 m		
5 cm x 4,5 m		
5 cm x 4,5 m		
5 cm x 4,5 m		
5 cm x 4,5 m		
7,5 cm x 4,5 m		
7,5 cm x 4,5 m		
7,5 cm x 4,5 m		
7,5 cm x 4,5 m		
7,5 cm x 4,5 m		
7,5 cm x 4,5 m		
7,5 cm x 4,5 m		
10 cm x 4,5 m		
10 cm x 4,5 m		
10 cm x 4,5 m		
10 cm x 4,5 m		
10 cm x 4,5 m		
10 cm x 4,5 m		
10 cm x 4,5 m		

CVET Assortiment cohesieve zwachtels met print
Artikel

Omschrijving

Afmetingen

Verpakking

2800062
2800070
2800078

Assortiment cohesieve zwachtels met print
Assortiment cohesieve zwachtels met print
Assortiment cohesieve zwachtels met print

5 cm x 4,5 m
7,5 cm x 4,5 m
10 cm x 4,5 m

36 stuks
24 stuks
18 stuks
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Omdoos
36 stuks
36 stuks
36 stuks
36 stuks
36 stuks
36 stuks
36 stuks
24 stuks
24 stuks
24 stuks
24 stuks
24 stuks
24 stuks
24 stuks
18 stuks
18 stuks
18 stuks
18 stuks
18 stuks
18 stuks
18 stuks

2 | Zwachtels

Covetrus Essentials & KRUUSE

CVET VetFlex cohesieve zwachtel
SUPERIEURE KWALITEIT
Elastische, zelfklevende bandage verkrijgbaar in
verschillende kleuren. Zeer ondersteunend zonder af
te knellen. Met de hand af te scheuren. Flexibel en
ademend, kleeft niet aan de haren.
•
Artikel
2800185
2800186
2800187
2800188
2800189
2800190
2800191
2800192
2800193
2800194
2800195
2800196
2800197
2800198
2800199
2800200
2800201
2800202

Verpakking: per stuk
Omschrijving
VetFlex cohesieve zwachtel		
VetFlex cohesieve zwachtel		
VetFlex cohesieve zwachtel		
VetFlex cohesieve zwachtel		
VetFlex cohesieve zwachtel		
VetFlex cohesieve zwachtel		
VetFlex cohesieve zwachtel		
VetFlex cohesieve zwachtel		
VetFlex cohesieve zwachtel		
VetFlex cohesieve zwachtel		
VetFlex cohesieve zwachtel		
VetFlex cohesieve zwachtel		
VetFlex cohesieve zwachtel		
VetFlex cohesieve zwachtel		
VetFlex cohesieve zwachtel 		
VetFlex cohesieve zwachtel		
VetFlex cohesieve zwachtel		
VetFlex cohesieve zwachtel		

Kleur
blauw		
groen		
lichtblauw
oranje		
rood		
wit		
blauw		
groen		
lichtblauw
oranje		
rood		
wit		
blauw		
groen		
lichtblauw
oranje		
rood		
wit		

Afmetingen
5 cm x 4,5 m		
5 cm x 4,5 m		
5 cm x 4,5 m		
5 cm x 4,5 m		
5 cm x 4,5 m		
5 cm x 4,5 m		
7,5 cm x 4,5 m		
7,5 cm x 4,5 m		
7,5 cm x 4,5 m		
7,5 cm x 4,5 m		
7,5 cm x 4,5 m		
7,5 cm x 4,5 m		
10 cm x 4,5 m		
10 cm x 4,5 m		
10 cm x 4,5 m		
10 cm x 4,5 m		
10 cm x 4,5 m		
10 cm x 4,5 m		

Omdoos
36 stuks
36 stuks
36 stuks
36 stuks
36 stuks
36 stuks
24 stuks
24 stuks
24 stuks
24 stuks
24 stuks
24 stuks
18 stuks
18 stuks
18 stuks
18 stuks
18 stuks
18 stuks
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KRUUSE FunFlex
Nú met print aan de binnenzijde!
Flexibel cohesief lichtgewicht verband van superieure kwaliteit met leuke
prints & kleuren. Makkelijk te scheuren en blijft goed zitten.
2 | Zwachtels

Artikel
1232054
1232055
1232056

Omschrijving
FunFlex Inside-out		
FunFlex Inside-out
FunFlex Inside-out		

Afmetingen
5 cm x 4,5 m
5 cm x 4,5 m
5 cm x 4,5 m

KRUUSE Valueline zwachtel
Cohesieve (zelfklevende) elastische bandage van KRUUSE. Dit is de economisch
voordelige variant van KRUUSE. Voor superieure kwaliteit: kies voor de KRUUSE
Summer of Fun-flex zwachtels.
Verkrijgbaar in de unikleuren blauw, groen, rood, en wit en 3 breedtes.
Artikel
1223254
1223255
1223256

Omschrijving
Valueline zwachtel
Valueline zwachtel
Valueline zwachtel

Kleur
blauw
rood
rood

Afmetingen
5 cm x 4,5 m
7,5 cm x 4,5 m
10 cm x 4,5 m

KRUUSE Chew-Stop
Een cohesieve bandage met een toevoeging waardoor voorkomen
wordt dat het dier aan het verband gaat likken of bijten.
Artikel
1232106
1232107
1232108

Omschrijving
Chew-Stop 			
Chew-Stop			
Chew-Stop			

Afmetingen
5 cm x 4,5 m
7,5 cm x 4,5 m
10 cm x 4,5 m

Voorbeelden van toepassingen
van een verband:
• Controleren van zwelling en pijn
• Bescherming van het ledemaat
tegen de omgeving, trauma en
mechanische kracht
• Fractuurmanagement

Quality & Value Delivered
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Verpakking
10 stuks
10 stuks
10 stuks

Verpakking
10 stuks
10 stuks
10 stuks

Verpakking
10 stuks
10 stuks
10 stuks

Covetrus Essentials & KRUUSE

Adhesieve zwachtels

Klevende, elastische bandage met een hoge luchtdoorlaatbaarheid.
•
•
•
•
Artikel
2800051
2800052
2800053
2800054

Omzoomd
Natuurlijke rubberen coating
100% katoen
Verpakking: per stuk
Omschrijving
Elastische bandage adhesief 		
Elastische bandage adhesief 		
Elastische bandage adhesief 		
Elastische bandage adhesief 		

2 | Zwachtels

CVET Elastische bandage adhesief

Afmetingen
4,5 m x 2,5 cm
4,5 m x 5 cm
4,5 m x 7.5 cm
4,5 m x 10 cm

KRUUSE Vet-plast
Elastisch klevend verband van katoen, in de lengterichting rekbaar. Voorzien van
natuurlijke rubber coating, wit met een gele middenlijn.

Artikel
1188102
1188104

Omschrijving
Vet-plast
Vet-plast

		

Afmetingen
5 cm x 4,5 m		
10 cm x 4,5 m		

Verpakking
10 stuks
10 stuks

Quality & Value Delivered
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Overig
CVET polsterverband cohesief
2 | Zwachtels

Sterk, elastisch polsterverband. Cohesief, maar kleeft niet aan de
huid, haren of wonden. Resistent tegen water, zalf en crème. Deze
bandage kan gebruikt worden als ondersteunend verband of als
drukverband. Vergelijkbaar met de tepelbandage maar dan dikker.
• Latexvrij
• Verpakking: per stuk
Artikel
2800560
2800561
2800562

Omschrijving
Vet bandage versterkt			
Vet bandage versterkt			
Vet bandage				

CVET Speenverband schuim cohesief
De speenbandage is een uniek elastisch, absorberend en zelfklevend verband: plakt
alleen aan zichzelf en niet aan de huid. De elastische eigenschap van het verband
maakt het eenvoudig om aan te leggen en houdt alles volledig flexibel.
Artikel
2800559

Omschrijving
Speenverband schuim cohesief

Afmetingen
6 cm x 4,5 m

KRUUSE Polsterverband Soft-flex cohesief
De speenbandage is een uniek elastisch verband met schuimachtig
polyester, dat absorbeert en zelfklevend is: plakt alleen aan zichzelf en
niet aan de huid. De elastische eigenschap van het verband maakt het
eenvoudig om aan te leggen en houdt alles volledig flexibel.
Waterresistent en te gebruiken in combinatie met diverse zalven.
Artikel
1214875
1214876
1214877

Omschrijving
Polsterverband Soft-flex cohesief		
Polsterverband Soft-flex cohesief 		
Polsterverband Soft-flex cohesief 		

Afmetingen
5 cm x 2,5 m
10 cm x 2,5 m
15 cm x 2,5 m

KRUUSE Polsterverband Soft-flex adhesief
Zelfklevende, zacht en flexibel; plakt niet aan huid, haren of wond. Zeer
luchtdoorlatend, irriteert de huid niet. Kan worden toegepast op natte
wonden.

Artikel
1216261

Omschrijving
Polsterverband Soft-flex adhesief		

Quality & Value Delivered
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Afmetingen
5 cm x 2,5 m

Afmetingen
8 cm x 1 m
8 cm x 5 m
9 cm x 2 m

Covetrus Essentials & KRUUSE
CVET Buikverband

•
Artikel
2800668
2800669
2800670
2800671
2800672
2800673
2800674

Verpakking per stuk
Omschrijving
Maat		
Doeldier		
Afmeting
Buikverband				1		Kat		33 cm
Buikverband				2		Poedel		36 cm
Buikverband				3		Spaniel		44 cm
Buikverband				4		Kleine herder
49 cm
Buikverband				5		Duitse herder
55 cm
Buikverband				6		Deense dog
57 cm
Buikverband				7		St. Bernard
64 cm

2 | Zwachtels

Wasbare buikbandage van 100% katoen, ter bescherming van
huidaandoeningen of operatiewonden. Eenvoudig verstelbaar door
de velcrosluitingen. Goede pasvorm.

KRUUSE Buisverband
Dit verband is gemakkelijk te verwisselen en is luchtdoorlatend om de
genezing te bevorderen. Op maat gemaakt voor moeilijk te bandage
gebieden zoals op de ledematen. Geen tape nodig om bandage te
bevestigen. Stevig, maar comfortabel. Wordt niet als druk aanvaren door de
patiënt. Rafelt niet en is scheurbaar.
Artikel
1216260

Omschrijving
Buisverband					

Afmetingen
2,5 cm x 6,5 m

CVET Buisverband
Naadloos geweven flexibele bandage op rol. Voor fixatie van
wondverbanden.
Materiaal: 67% katoen en 33% viscose.
Indicaties
• Voor de bescherming van de huid onder gips
• Voor gebruik bij adhesieve dressings
• Voor zalfverbanden
• Onder compressieverbanden
•
•
Artikel
2800834
2800835
2800836
2800837
2800838
2800839
2800840
2800841

Kleur
Verpakking: per stuk
Omschrijving
Buikverband 				
Buikverband 				
Buikverband 				
Buikverband 				
Buikverband 				
Buikverband 				
Buikverband 				
Buikverband 				

Maat 		
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Afmetingen		
1,5 cm x 20 m		
2,5 cm x 20 m		
6 cm x 20 m		
8 cm x 20 m		
10 cm x 20 m		
12 cm x 20 m		
16 cm x 20 m		
21 cm x 20 m		

Verpakking
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk

Quality & Value Delivered
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CVET Elastisch gaasverband
Niet-steriele, elastische bandage.
Materiaal: 45% katoen en 55% polyamide.

2 | Zwachtels

• Niet-steriel
• Individueel verpakt in cellofaan
• Verpakking: 20 stuks

Artikel
2800517
2800518
2800519
2800520
2800521

Omschrijving
Gaasverband elastisch 				
Gaasverband elastisch 				
Gaasverband elastisch 				
Gaasverband elastisch 				
Gaasverband elastisch 				

Afmetingen
4 cm x 4 m		
6 cm x 4 m		
8 cm x 4 m		
10 cm x 4 m		
12 cm x 4 m		

Verpakking
20 stuks
20 stuks
20 stuks
20 stuks
20 stuks

CVET Ideal zwachtel
Poreuze en luchtdoorlatende elastische
zwachtel voor steunverbanden en
nabehandeling van luxaties en fracturen.
Materiaal: 88% katoen, 11% polyamide en 1%
polyurethaan.
• Steriliseerbaar tot 135°C
• Kleur: wit
• Verpakking: 10 stuks
Artikel
2800878
2800879
2800880
2800881
2800882

Omschrijving
Ideal zwachtel						
Ideal zwachtel 					
Ideal zwachtel 					
Ideal zwachtel 					
Ideal zwachtel					

Afmetingen
4 cm x 5 m		
6 cm x 5 m		
8 cm x 5 m		
10 cm x 5 m		
12 cm x 5 m		

CVET Katoenen bandage
Bandage van 100% katoen. Vooral gebruikt als beschermende
bandage, om ander verband op de plek te houden (het geeft een
betere grip tussen de verbandlagen) en om spalken vast te zetten.
• Niet-steriel
• Verpakking: 20 stuks

Artikel
2800897
2800898
2800899
2800900

Omschrijving
Katoenen windsel
Katoenen windsel
Katoenen windsel
Katoenen windsel 		

Quality & Value Delivered
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Afmetingen
4 cm x 4 m		
6 cm x 4 m		
8 cm x 4 m		
10 cm x 4 m		

Verpakking
20 stuks
20 stuks
20 stuks
20 stuks

Verpakking
10 stuks
10 stuks
10 stuks
10 stuks
10 stuks

Covetrus Essentials & KRUUSE

Pootverbanden

1. Vorm een stuk cohesief verband
in een kegel om de gehoorgang te
beschermen. Maak een kussentje om
het oor te immobiliseren.

1. Begin met een stuk polstering of
cohesief verband om het been te wikkelen.

2. Houd de pad op zijn
plaats met cohesief
verband. De ontlading
wordt geabsorbeerd en
opgeslagen in de binnenste
lagen.

2 | Zwachtels

Oorverbanden

2. Scheur een geschikte lengte af om tussen de tenen te
passen. Bevestig het aan de wrap, draai het 180 graden,
schuif het smalle gedeelte tussen de tenen en bevestig het
aan de andere kant aan de wrap. Herhaal de procedure voor
elke teen.

3. Voltooi het verband door een tweede wikkel rond de poot
aan te brengen om het verband vast te zetten.

3. Verbind het oor met cohesief
verband. Houd op zijn plaats met
een breder AnimalPolster-verband
dat zelfs op huid en vacht blijft
plakken. Laat een opening voor de
gehoorgang vrij en laat het gezonde
oor vrij van verband.

Vet polster verband
Verstevigd

Vet polster verband
9 cm x 2 m
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Pootverbanden
2 | Zwachtels

1. Begin met het plaatsen van een
stuk polstering of cohesief verband
tussen de tenen en het kussentje.

2. Maak een gleuf in de
cohesief verband en plaats
een stuk vulling rond de
wolfsklauw.

Fracturen
1. Volg dezelfde methode die wordt gebruikt bij het
verbinden van een poot. Vergeet niet extra lagen cohesief
verband aan te brengen (zie punt 5).

3. Knip een strook cohesief
verband op lengte. Maak
sleuven om over de tenen
te gaan.

4. Schuif de tenen door de
sleuven en vouw het verband
zoals afgebeeld.
2. Vul de gehele lengte van de spalk uit
met AnimalPolster.

5. Indien nodig, wikkel een extra stuk
cohesief verband om de poot.

Quality & Value Delivered
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3. Houd de spalk op zijn plaats met cohesief verband.
Deze methode elimineert het risico op zweren
veroorzaakt door wrijven. Door de tenen vrij te laten
bewegen, wordt een grotere mobiliteit verzekerd
zonder de bloedtoevoer te beperken.

Covetrus Essentials & KRUUSE

3 | Polsterverband

Hoofdstuk 3

Polsterverbanden
CVET Polsterverband VET
Dit polsterverband is dikker en een tikje stijver dan het klassieke
synthetische polsterverband.
• Huidvriendelijk luchtdoorlatend materiaal
• Materiaal: 100% polyester
• Verpakking: per stuk

Artikel
2800513
2800514
2800515
2800516

Omschrijving
Polsterverband
Polsterverband
Polsterverband
Polsterverband

Afmetingen
3 m x 6 cm
3 m x 10 cm
3 m x 15 cm
3 m x 25 cm

Verpakking
1 rol
1 rol
1 rol
1 rol

CVET Polsterverband synthetisch
Synthetisch polsterverband gemaakt van non-woven materiaal
waarbij de individuele vezels niet samengekleefd maar mechanisch
samengeperst zijn. Ideaal om te polsteren onder rigide en semi-rigide
verbanden en onder spalken. Het synthetisch polsterverband is
zachter en minder stijf dan Vet polsterverband (2800513 - 2800516).
•
•
•
•
•

Artikel
2800859
2800857
2800858

Non-woven
Geen toegevoegde chemische stoffen
Zacht
Zeer rekbaar
Luchtdoorlatend

Omschrijving
Polsterverband synthetisch
Polsterverband synthetisch
Polsterverband synthetisch

Afmetingen
3 m x 6 cm
3 m x 10 cm
3 m x 15 cm

Verpakking
108 stuks
72 stuks
36 stuks
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4 | Spalken en gips

Hoofdstuk 4

Spalken en gips
Gipsverbanden kunststof glasvezel
CVET Gipsverband kunststof glasvezel
Geïmpregneerd glasvezelgipsverband voor de
verzorging van gesloten fracturen en het fixeren van
gewrichten. Deze gips is goed moduleerbaar en licht
in gewicht. Sterke fixatie en snel terug belastbaar.
Poreus en röntgendoorlatend.
• Verpakking: per stuk
• Een omdoos bevat 10 stuks
Gebruik
• Plaats eerst een polsterverband
• Maak de cast nat, knijp het overtollige water eruit
en breng aan
• De cast wordt hard na 3-4 minuten
• Het dier mag er gewicht op zetten na 20 minuten

Artikel
2800582
2800583
2800584
2800585
2800586
2800587
2800588
2800589
2800590
2800591
2800592
2800593
2800594
2800595
2800596
2800597
2800598

Omschrijving
Gipsverband kunststof glasvezel
Gipsverband kunststof glasvezel
Gipsverband kunststof glasvezel
Gipsverband kunststof glasvezel
Gipsverband kunststof glasvezel
Gipsverband kunststof glasvezel
Gipsverband kunststof glasvezel
Gipsverband kunststof glasvezel
Gipsverband kunststof glasvezel
Gipsverband kunststof glasvezel
Gipsverband kunststof glasvezel
Gipsverband kunststof glasvezel
Gipsverband kunststof glasvezel
Gipsverband kunststof glasvezel
Gipsverband kunststof glasvezel
Gipsverband kunststof glasvezel
Gipsverband kunststof glasvezel
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Kleur
wit		
wit		
wit		
wit		
blauw		
blauw		
blauw		
blauw		
zwart		
zwart		
zwart		
roze		
roze		
roze		
rood		
rood		
rood		

Breedte
2,5 cm		
5 cm		
7,5 cm		
10 cm		
2,5 cm		
5 cm		
7,5 cm		
10 cm		
5 cm		
7,5 cm		
10 cm		
2,5 cm		
5 cm		
7,5 cm		
2,5 cm		
5 cm		
7,5 cm		

Lengte
1,8 m
3,6 m
3,6 m
3,6 m
1,8 m
3,6 m
3,6 m
3,6 m
3,6 m
3,6 m
3,6 m
1,8 m
3,6 m
3,6 m
1,8 m
3,6 m
3,6 m

Covetrus Essentials & KRUUSE
KRUUSE VET-Lite

Artikel
1112138
1112139
1112140
1112142

Omschrijving
VET-Lite (Hexcelite)			
VET-Lite (Hexcelite)			
VET-Lite (Hexcelite)
		
VET-Lite (Hexcelite)
		

Afmetingen
5 cm x 1,8 m
7,5 cm x 1,8 m
10 cm x 1,8 m
15 cm x 1,8 m

4 | Spalken en gips

Ventilerend wit termoplastische spalk- en immobiliserend verband.
Bij verwarmen kan het vervormd worden. Oopnieuw te gebruiken,
röntgendoorlatend.

Spalken
KRUUSE Spalk Buster
Disposable spalk in groen plastic met schuimpolstering aan binnenzijde.
Kan aan distale zijde worden gemodelleerd door de spalk te verwarmen;
kan ook eenvoudig worden ingekort. Röntgendoorlatend.
Artikel
1214913
1214914
1214915

Omschrijving
Spalk Buster groen			
Spalk Buster groen			
Spalk Buster groen
		

Maat
S
M
L

Afmetingen
3 x 20 cm
4 x 30 cm
5 x 40 cm

KRUUSE Spalk Buster aluminium
Aluminium spalk met schuim polstering aan binnenzijde. Kan in de juiste
vorm worden gebogen en op maat worden geknipt.
Artikel
1135566
1223111

Omschrijving
Spalk Buster aluminium gepolsterd		
Spalk Buster aluminium gepolsterd		

Afmetingen
0,2 x 2 x 50 cm
0,2 x 1,5 x 50 cm

KRUUSE Spalk Buster soft splint
Aluminium strip aan beide zijden bedekt met schuimvulling. Gemakkelijk
in vorm te knippen met een gewone schaar en kan in elke vorm worden
gevormd. Zeer flexibel. Radiolucent.
Artikel
1223112

Omschrijving
Spalk Buster soft splint				

Afmetingen
1m
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KRUUSE Spalk Buster Orthovet
Buster Orthovet spalken zijn ontwikkeld aan de hand van veel toegepaste humane spalken en doorontwikkeld
voor veterinair gebruik.
4 | Spalken en gips

De spalk wordt bevestigd aan de poot met behulp van 3 klittenband riemen. Met de spalk wordt de poot in
een natuurlijk looppositie behouden en kan de patiënt gewicht plaatsen op de aangedane poot. Geeft extra
ondersteuning bij fracturen, ziet er professioneel uit en is van zeer goede kwaliteit.
De spalk voor de achterpoot reikt tot boven de hak. De voorpoot spalk reikt tot net onder de elleboog. Beide
spalken lopen tot onder de ondervoet door. De spalk is comfortabel voor het dier: gevoerd met schuim en
staat beweging toe. Kan voor elke patiënt precies op maat worden gemaakt door de spalk te knippen of te
verwarmen.
• Geeft extra ondersteuning bij fracturen
• Comfortabel voor het dier, gevoerd met schuim en staat beweging toe
• Eenvoudig op maat te maken door de spalk te knippen of te verwarmen
• Verkrijgbaar in diverse maten voor zowel de voorpoot als de achterpoot

Voorpoot
1

1
2
3
4
5

2

4

3

Artikel
Omschrijving		
1214907 Spalk Buster Orthovet
1214902 Spalk Buster Orthovet 		
1214903 Spalk Buster Orthovet 		
1214904 Spalk Buster Orthovet 		
1214905 Spalk Buster Orthovet 		

Maat
XS			
S			
M			
L			
XL			

5

Afmeting
13,75 cm
16,25 cm
18,75 cm
21,75 cm
23,75 cm

Poot
Voorpoot
Voorpoot
Voorpoot
Voorpoot
Voorpoot

Achterpoot
6

6
1
7
2
8
3
9
4
10
5
6
11

7

Artikel
Omschrijving		
1214906 Spalk Buster Orthovet
1214908 Spalk Buster Orthovet 		
1214909 Spalk Buster Orthovet 		
1214910 Spalk Buster Orthovet 		
1214911 Spalk Buster Orthovet 		
1214912 Spalk Buster Orthovet 		
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8

9

Maat
XS - Kat			
XS			
S			
M			
L			
XL			

10

Afmeting
12,50 cm
17,50 cm
20 cm		
22,50 cm
27,50 cm
31,25 cm

11

Poot
Achterpoot
Achterpoot
Achterpoot
Achterpoot
Achterpoot
Achterpoot

Covetrus Essentials & KRUUSE

Spalk voor de onderpoot bij honden en katten. Speciaal ontworpen voor een simpele goede pasvorm. De
spalk ondersteunt de poot van de mediale of laterale zijde, en moet in combinatie met polstering worden
aangebracht. De spalk is geperforeerd om drainage en ventilatie te ondersteunen. Kan toegepast worden bij
fracturen, weke delen trauma, postoperatief, eerste hulp ed.

Voorpoot
1

2

3

Artikel
Omschrijving		
1 1145561 Spalk Buster Quicksplint 			
2 1145562 Spalk Buster Quicksplint 			
3 1187150 Spalk Buster Quicksplint 			

Maat
S		
M		
L		

Poot
Voorpoot
Voorpoot
Voorpoot

Maat
S		
M		

Poot
Achterpoot
Achterpoot

4 | Spalken en gips

KRUUSE Spalk Buster Quicksplint

Achterpoot
4

5

Artikel
Omschrijving		
4
1 1149118 Spalk Buster Quicksplint 			
5
2 1149119 Spalk Buster Quicksplint 			
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Hoofdstuk 5
5 | Tapes

Tapes
Hechtpleisters
CVET Hechtpleister Classic Katoen

3

1

Deze traditionele tape is luchtdoorlatend en
waterafstotend. Materiaal: 100% katoen.
• Kleur: huidskleur
• Scheurbaar

Artikel
1 2800842
2 2800843
3 2800844

2

Omschrijving
Hechtpleister Classic Katoen				
Hechtpleister Classic Katoen				
Hechtpleister Classic Katoen				

Afmetingen
5 m x 1,25 cm
5 m x 2,5 cm
5 m x 5 cm

CVET Hechtpleister Silk
Tape op basis van kunstzijde met een hypoallergene
polyacrylaat kleeflaag. Geschikt voor een gevoelige huid.
• Kleur: wit
Artikel
2800845
2800846
2800847

Omschrijving
Hechtpleister Silk			
Hechtpleister Silk			
Hechtpleister Silk			

Afmetingen
5 m x 1,25 cm
5 m x 2,5 cm
5 m x 5 cm

Verpakking
18 stuks
12 stuks
6 stuks

CVET Hechtpleister tape Non-woven Papier
Deze hechtpleister bestaat uit een luchtdoorlatend, non-woven materiaal
en is geschikt voor een gevoelige huid.
• Kleur: wit
Artikel
2800848
2800849
2800850

Omschrijving
Hechtpleister tape Non-woven papier
Hechtpleister tape Non-woven papier
Hechtpleister tape Non-woven papier
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Afmetingen
5 m x 1,25 cm
5 m x 2,5 cm
5 m x 5 cm

Verpakking
18 stuks
12 stuks
6 stuks

Verpakking
18 stuks
12 stuks
6 stuks

Covetrus Essentials & KRUUSE
CVET Hechtpleister Transparant

5 | Tapes

Een rolpleister op een transparante, flexibele polyethyleenfolie.
Is geperforeerd en kan dus gemakkelijk in de breedte, in de lengte
of in het midden worden gescheurd. Deze tape is ademend,
laat waterdamp door en is beschrijfbaar.

Artikel
2800854
2800855
2800856

Omschrijving
Hechtpleister Transparant					
Hechtpleister Transparant					
Hechtpleister Transparant					

Afmetingen
5 m x 1,25 cm
5 m x 2,5 cm
5 m x 5 cm

Verpakking
18 stuks
12 stuks
6 stuks

CVET Sporttape
Klevende tape die alle eigenschappen bezit die men van
hoogwaardige
tape mag verwachten. Voor de behandeling van luxaties en fracturen
en als ondersteuning op kompressieverband. Niet-elastische tape
met hoge trekkracht. Materiaal: 100% viscose met een zinkoxide
kleeflaag.
• Scheurbaar
• Kleur: wit
• Verpakking: per stuk
Artikel
2800851
2800852
2800853

Omschrijving
Sporttape							
Sporttape							
Sporttape							

Afmetingen
10 m x 2,5 cm
10 m x 3,8 cm
10 m x 5 cm

CVET Hechtpleister tape sterk adhesief
Sterke adhesieve tape voor multifunctionele
doeleinden.
• Verpakking: per stuk

Artikel
2800172
2800173
2800176
2800175
2800177
2800178
2800179
2800180
2800181
2800182
2800183
2800184

Omschrijving
Hechtpleister tape sterk adhesief, scheurbaar			
Hechtpleister tape sterk adhesief, scheurbaar			
Hechtpleister tape sterk adhesief, scheurbaar			
Hechtpleister tape sterk adhesief, scheurbaar			
Hechtpleister tape sterk adhesief				
Hechtpleister tape sterk adhesief				
Hechtpleister tape sterk adhesief				
Hechtpleister tape sterk adhesief				
Hechtpleister tape sterk adhesief, waterproof			
Hechtpleister tape sterk adhesief, waterproof			
Hechtpleister tape sterk adhesief, waterproof			
Hechtpleister tape sterk adhesief, waterproof			

Kleur
zwart		
zwart		
zwart		
zwart		
wit		
wit		
wit		
wit		
wit		
wit		
wit		
wit		

Afmeting
50 m x 1,9 cm
50 m x 3,8 cm
50 m x 5,0 cm
50 m x 6,0 cm
50 m x 1,9 cm
50 m x 2,5 cm
50 m x 3,8 cm
50 m x 5,0 cm
50 m x 1,9 cm
50 m x 2,5 cm
50 m x 3,8 cm
50 m x 5,0 cm
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6 | Wondverzorging

Hoofdstuk 6

Wondverzorging
CVET Huidreiniging & tape remover
spray
Deze spray wordt gebruikt om de huid te reinigen en
vochtig te houden. Verwijdert biofilm en fibrinoïde
residuen. Aanvullend is deze spray handig om zachtjes
oude of verkleefde kompressen en verbanden te
verwijderen. Verwijdert de geur snel en irriteert niet.
Wondgeur wordt snel verholpen door gebruik van
huidreinigingsspray.
Gebruik
Verwijder eerst vuil, bloed en andere residuen.
Spray daarna op de aangetaste zone. Dit kan meerdere
keren herhaald worden bij hele vuile gebieden voor
mechanische reiniging en debridement. Overtollige
vloeistof kan ter plekke gelaten worden.
Voor het verwijderen van verbanden: spray tot het
verband of kompres goed nat is. Wacht even en
verwijder het dan voorzichtig. Indien nodig kan nadien
de huidreinigende gel worden aangebracht. Er zijn geen
beperkingen in frequentie en duur van gebruik. Een lichte
chloorgeur kan opgemerkt worden en geeft aan dat het
product werkt.
Opmerkingen
Niet gebruiken bij bekende allergie voor de
bestanddelen. Niet gebruiken in combinatie met andere
huidreinigingsproducten. Er worden geen interacties
verwacht met andere producten. Tijdens dracht en
lactatie, dient het product voorzichtig te worden gebruikt.

Deze huidreinigingsspray is heel
handig voor het verwijderen van
verkleefd verband of dressings.
Gewoon het verband goed nat
sprayen, dan kan het makkelijk
worden verwijderd.
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Veiligheidsvoorschriften
Alleen voor uitwendig gebruik. Enkel gebruiken op externe
huidwonden. Niet inslikken, niet in de ogen sprayen. Uit de
buurt van kinderen houden. Enkel intacte, onbeschadigde
flesjes gebruiken. Enkel gebruiken tot de vervaldatum op
het flesje. Eens geopend, kan het product maximum 12
weken worden gebruikt.
Bestanddelen
Water, natriumhypochloride < 0,08%
Artikel
2801549

Omschrijving		 Inhoud
Huidreiniging en
75 ml
tape remover spray

Covetrus Essentials & KRUUSE

CVET Huidreinigingsgel

Bestanddelen
Water, natriumhypochloride < 0,06%,
lithiummagnesiumnatriumsilicaat

6 | Wondverzorging

De huidreinigingsgel is een gebruiksklare hydrogel.
Houdt de huid vochtig, creëert een beschermende film
en bevordert zo het huidherstel. Het aanbrengen van
de gel is niet irriterend, en er is geen beperking in de
duur van gebruik van het product. Wondgeur wordt
snel verholpen door gebruik van de gel.

Artikel
2801548

1

Omschrijving
Huidreinigingsgel

Inhoud
20 ml

2

CVET Manuka honinggel

Eigenschappen

Covetrus Manuka honey gel consists of 100 % Leptospermum scoparium honey from New
• Bevat
100%
scoparium-honing
uit
Zealand in an applicator
tube.
TheLeptospermum
honey’s high sugar
levels result in osmotic
activity that
Nieuw-Zeeland
promotes autolytic debridement and helps maintain a moist environment conducive to wound
Gemaakt van Manuka honing uit Nieuw-Zeeland. De
• De lage pH zorgt voor een osmotisch effect waardoor
healing.

honing bevordert het autolytische debridement door
osmose en helpt een vochtig wondmilieu te handhaven.

Manuka Honinggel werkt verzachtend, beschermt de
huid tegen uitdrogen en ondersteunt het herstellend
vermogen van de huid. Manuka Honinggel zorgt voor een
vochtige omgeving van de huid. De gel laat zich makkelijk
aanbrengen en kan zo nodig worden afgedekt met een
secundair verband. Door de samenstelling blijft de gel ook
in een natte omgeving goed op zijn plaats.
Onder toezicht van een dierenarts kan Manuka Honey
Wound Care Dressings worden gebruikt voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Traumawonden
Chirurgische wonden
Zwerenwonden
Geïnfecteerde wonden
1e en 2e graads brandwonden
Snijwonden
Schaafwonden
Moeilijk te genezen wonden.

een autolytische debridement en een gezonde
granulatie bevorderd wordt
• Vermindert de wondgeur
• De kleine tubes voor eenmalig gebruik verminderen de
kans op contaminatie, de tubes van 42,5 g zijn ideaal
bijvoorbeeld voor gebruik bij paarden

Low pH

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Artikel
Omschrijving
1 2800417 Manuka honinggel
3.2–4.5Manuka honinggel6.0–7.8
2 2800418
Manuka honey

0

1

11

12

13

14

High pH

Inhoud
15 g
42,5 g

Bacteria thrive and multiply

Low pH
Lage
Low
pH
pH

10

2

3.2–4.5
Manuka
Manukahoning
honey

3

4
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3.2–4.5
Manuka honey

9
14

10

11

12

13

14

High pH

Hoge
High
pH
pH

6.0–7.8
Bacteria thrive and multiply
6.0–7.8
Bacteria goede
thrive and
multiply
Minder
zuurtegraad
voor
wondheling

THE LOW pH OF MANUKA HONEY CREATES AN ACIDIC

Handig verpakt in een tube van 15 g voor eenmalig
gebruik of een tube van 42,5 g.

De
lage pH van
honing
creëert
een zuur milieu
ENVIRONMENT
FORmanuka
IMPROVED
WOUND
HEALING
waardoor een wond beter heelt.

Depending on wound exudate, any surrounding Temporary increased pain may be experien
interstitial fluid, edema and dressing protocol
due to osmotic action and/or the low pH of
may require a daily application. In exuding
honey. If pain persists, discontinue use of th
wounds, the honey will be diluted by the
dressing and gently irrigate the wound with
exudate and absorbed into the secondary
sterile saline solution.
dressing. Reapply
as manukastruik
necessary.
Nectar van de in Nieuw-Zeeland
inheemse
(Leptospermum scoparium) heeft

Honing is het originele “superfood”

aantoonbaar uitmuntende
positieve
eigenschappen
met gewone honing.
There
is no record
of increasedvergeleken
blood sugar
levels in patients with Diabetes due to the

Bijen verrijken de Manuka-honing met het enzym glucose-oxidase, dat reageert met vocht en
use of honey dressings however, it is advisable
glucose omzet in gluconzuur - daarbij komen lage hoeveelheden waterstofperoxide vrij.
to monitor the levels during use of Covetrus
honey gel.
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KRUUSE Manuka ND wondverband

6 | Wondverzorging

Met honing geïmpregneerd niet-klevend primair wondverband. Acetaat gaas
geïmpregneerd met 100% Leptospermum scoparium Manuka honing uit Nieuw
Zeeland.
Het verband zorgt voor een vochtig wondmilieu dat bevorderlijk is voor
genezing.
Bij wonden met matig tot zwaar wondexsudaat is de Manuka AD meer
geschikt.
Artikel
1206269
1206365
1206367

Omschrijving		
Manuka ND wondverband
Manuka ND wondverband
Manuka ND wondverband

Afmetingen
5 x 5 cm
10 x 12,5 cm
10 x 100 cm

Inhoud
10 stuks
10 stuks
10 stuks

KRUUSE Manuka AD wondverband
Met honing geïmpregneerd absorberend verband. 100% Leptospermum
scoparium honing uit Nieuw-Zeeland geïmpregneerd in een pad van
superabsorberende polymeren. Kan worden gebruikt bij vochtige huidplekken.
Voor matig tot zwaar exsuderende wonden.

Artikel
1206360
1206362
1206363

Omschrijving		
Manuka AD wondverband
Manuka AD wondverband
Manuka AD wondverband

Afmetingen
5 x 5 cm
10 x 12,5 cm
10 x 100 cm

Inhoud
10 stuks
10 stuks
10 stuks

KRUUSE Manuka honinggel
Steriele honingzalf met een gel-achtige consistentie. Kan direct op de huid
worden aangebracht of op een verband. Indien gewenst kan de substantie
dunner worden gemaakt: breng de substantie op kamertemperatuur door de
tube tussen de handpalmen te wrijven.
Artikel
1206364

Omschrijving		
Manuka honinggel

KRUUSE Wondpleisterspray
Pleisterspray met transparante en waterresistente beschermlaag.
Milieuvriendelijk, bevat geen CFK’s. Versie met en zonder teer; teer
heeft een vlieg afwerende werking.

Artikel
1214878
1214879

Omschrijving		
Wondpleisterspray zonder teer
Wondpleisterspray met teer
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Inhoud
200 ml
200 ml

Inhoud
15 gram

Hoeveelheid
10 stuks

Covetrus Essentials & KRUUSE

Het Wond lavage systeem van KRUUSE helpt bij een optimale wondverzorging
voor een betaalbare prijs. KRUUSE is de eerste fabrikant die speciaal voor
veterinair gebruik een wond spoel unit heeft ontworpen, met gestabiliseerde
druk van 0,82 bar (12 psi).
Met de pomp kan 3 liter vloeistof in minder dan 5 minuten worden gespoeld.
Advies: gebruik isotone vloeistof op lichaamstemperatuur.
Artikel
1214892

Omschrijving		
Wondspoeling pomp

		

Inhoud
3 liter

6 | Wondverzorging

KRUUSE Wondspoeling pomp

KRUUSE Wondspoeling oplossing
Sachet met de juiste verhouding aan elektrolyten. 1 sachet is voldoende voor
het maken van een 3 liter fysiologische zoutoplossing, die in combinatie met de
Wondspoeling pomp kan worden gebruikt. De oplossing is zeer geschikt voor
professionele wondspoeling.
1 sachet bevat 30.051 gram poeder bestaande uit:
•
•
•
•

Natrium 8.964 gram
Chloride 11.591 gram
Lactaat 7.482 gram
Kalium 0.470 gram

Artikel
1214893

Omschrijving		
Wondspoeling oplossing

•
•
•

Calcium 0.181 gram
PHMP 1.200 gram
Water 0.163 gram
		

Inhoud
10 stuks

KRUUSE Hydrogel
Een heldere amorfe hydrogel met carboxymethylcellulose polymeren,
propyleenglycol en water. Draagt bij aan een vochtige wondomgeving en
verdunt en absorbeert exsudaat. Bevordert natuurlijk wonddebridement door
autolyse. Stevige gel, vloeit niet snel uit.
•
•
•
•
•

Zelf-conserverend. Door de 0.04% Polyhexanide dat ook antiseptisch
werkt.
Plakt niet. De HydroGel plakt niet aan het wondbed, huid of haar.
Makkelijk aan te brengen. De vorm en zachtheid van de tube maakt het
makkelijk om de gel diep en in alle hoeken aan te brengen.
Zorgt voor een vochtig milieu. De HydroGel bevat 85% water, dat
gereguleerd wordt afgegeven.
Bevordert natuurlijk debridement door autolyse. Wanneer de HydroGel
water afgeeft aan de huid, worden de necrose en huidresten opgelost en
geabsorbeerd door het Carboxymethylcellulose (CMC).

Artikel
1214887

Omschrijving		
Hydrogel

Inhoud
15 gram

Hoeveelheid
10 stuks
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Bescherming
Laarzen en schoenen
KRUUSE Buster hondenschoen - zachte zool
Beschermende schoen voor actief herstel.
Veterinaire schoen gemaakt van waterdicht en ademend nylon, voor
buiten gebruik. Comfort en veiligheid voor patiënten die herstellen van een
blessure of een chirurgische ingreep.
•
•
•
•
•
•
Artikel
1232118
1232119
1232120
1232121
1232122
1232123
1232124

Waterdicht en ademend nylon
Verzegelde naden en overneus
Bovenste trekkoord sluiting
Verstelbare elastische klittenbandriemen voor een perfecte pasvorm
Met kleur gemarkeerde maten
Mag in de wasmachine
Omschrijving
Buster Bootie zacht
Buster Bootie zacht
Buster Bootie zacht
Buster Bootie zacht
Buster Bootie zacht
Buster Bootie zacht
Buster Bootie zacht

Maat
XS
XS 2
Kort
S
M
L
XL

Afmetingen		
15,5 x 20 cm		
21 x 28 cm		
15 x 26 cm		
27 x 30,5 cm		
33 x 38 cm		
46 x 44,5 cm		
58 x 53,5 cm		

Verpakking
Geel
Roze
Oranje
Blauw
Rood
Groen
Paars

Maat		
XS, Kort, S, M en L

Verpakking
5 stuks

Starterset
Artikel
1232125

Omschrijving
Buster Bootie zacht starterset

KRUUSE Buster hondenschoen - harde zool
De hondenlaars van Buster is extra sterk en heeft een goede stevige zool.
Deze laars biedt bescherming aan o.a. werkhonden die over
ruwe/gevaarlijke ondergronden moeten lopen zoals rotsen, grofvuil, glas,
sneeuw en dergelijke. Naast de hondenlaars, zijn er ook hondenschoenen
en hondensokken verkrijgbaar.
Artikel
1148646
1148647
1148648

Omschrijving
Buster harde zool
Buster harde zool
Buster harde zool

Quality & Value Delivered
32

Maat
S
M
L

CVET Hondenschoen
Waterafstotende hondenschoen met een
velcrosluiting. Beschermende schoen tegen
infecties en als ondersteuning bij de wondheling.
•

Verpakking per paar

Maat

Ras

S
M
L
XL
XXL
XXXL

Yorkshire Terrier, Toy Poedel
Jack Russel Terrier, West Highland Terrier
Border Collie, Beagle, Dalmatiër
Labrador, Boxer, Setter
Rottweiler, Deense Dog, Duitse herder
Newfoundlander, St. Bernard, Leonberger

Artikel
2800821
2800822
2800823
2800824
2800825
2800826

Omschrijving
Hondenschoen
Hondenschoen
Hondenschoen
Hondenschoen
Hondenschoen
Hondenschoen

Maat
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Afmetingen
130 x 60 mm
130 x 60 mm
130 x 60 mm
130 x 60 mm
130 x 60 mm
130 x 60 mm

7 | Bescherming
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Hondenschoen Pawz
Disposable hondenschoen gemaakt van 100% natuurlijk rubber. De
schoen heeft een comfortabele pavorm, is waterproof en beschermt
tegen sneeuw, vorst en wegenzout.
•

Artikel
1225762
1225763
1225764
1225765
1225766
1225767
1225768

Verkrijgbaar in de kleur groen

Omschrijving
Hondenschoen Pawz
Hondenschoen Pawz
Hondenschoen Pawz
Hondenschoen Pawz
Hondenschoen Pawz
Hondenschoen Pawz
Hondenschoen Pawz

Maat
Tiny
XXS
XS
S
M
L
XL

Omtrek		
2,5 cm		
3,8 cm		
5,1 cm		
6,5 cm		
7,6 cm		
10,2 cm		
13 cm		

Verpakking
12 stuks
12 stuks
12 stuks
12 stuks
12 stuks
12 stuks
12 stuks

Staartbeschermer
KRUUSE Staartbeschermer
De hondenlaars van Buster is extra sterk en heeft een goede stevige zool.
Deze laars biedt bescherming aan o.a. werkhonden die over
ruwe/gevaarlijke ondergronden moeten lopen zoals rotsen, grofvuil, glas,
sneeuw en dergelijke.

Artikel
1214314
1214315
1214316

Omschrijving
Staartbeschermer
Staartbeschermer
Staartbeschermer

Maat
S
M
L

Verpakking
6 stuks
6 stuks
6 stuks

Maat
S, M en L

Verpakking
18 stuks

Starterset
Artikel
1214313

Omschrijving
Staartbeschermer set
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Paard
Watten op rol

KRUUSE Watten op rol
Watten op rol, van 100% katoen. Ideaal voor verband bij paarden.

Artikel
1214870
1214882
1214883

Omschrijving
Watten op rol
Watten op rol tightly
Watten op rol softy

Afmetingen
15 cm		
25 cm
35 cm

Dikte
300 gram
1000 gram
1000 gram

KRUUSE Equipadding
Watten op rol, van 100% katoen. Ideaal voor verband bij paarden.

Artikel
1214894
1214895
1214896

Omschrijving
Equipadding
Equipadding
Equipadding

Afmetingen
15 cm x 3,5 m
30 cm x 3,2 m
45 cm x 2,3 m

Dikte
275 gram
500 gram
500 gram

CVET Watten op rol
Watten op rol gemaakt van 100% katoen. Ziekenhuiskwaliteit.

Artikel
2800552
2800554
2800553
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Omschrijving
Watten op rol
Watten op rol
Watten op rol met tussenpapier

Afmetingen
25 cm x 5 m
25 cm x 5 m
25 cm x 5 m

Dikte
1000 gram
500 gram
1000 gram

Covetrus Essentials & KRUUSE
2

3

8 | Paard

1

CVET Watten op rol
Materiaal: 100% katoen.
Artikel
1 2801955
2 2801956
3 2801957

Omschrijving
Watten op rol 					
Watten op rol 					
Watten op rol met tussenpapier			

Afmetingen
20 cm x 7 m
20 cm x 3,5 m
20 cm x 7 m

Dikte
675 g/m²
500 g/m²
675 g/m²

Verpakking
1000 g
500 g
1000 g

KRUUSE Interior Pocket paard

Artikel
1225199

Omschrijving
Interior Pocket paard

Afmetingen
Small

Verpakking
12 stuks

Spalken
KRUUSE Spalk Equivet Monkey
Spalk voor paarden, gemaakt van 5 mm ABS plastic wat veel sterkte en uitstekende
ondersteuning voor letsels aan het onderbeen geeft. Het onderste deel van de spalk
bevat een wig, ontworpen om het achterste deel van de hoef te verhogen en te
ondersteunen.
De spalken zijn ready-to-use inclusief verbandkit. Verkrijgbaar in 3 maten.
Artikel
1214871
1214872
1214873

Omschrijving
Spalk Equivet Monkey
Spalk Equivet Monkey
Spalk Equivet Monkey

Maat
120 Small
140 Medium
160 Large
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Verbanden
KRUUSE Verband - Frontaal
8 | Paard

Combinatie van 3-dimensionaal elastisch weefsel en grote
verstelbare gebieden van schuim. Dit verband is onmisbaar bij
het bedekken van wonden en snedes op plaatsen die moeilijk te
bandageren zijn. Standaard lengte van voorbeenmouw: 22 cm.
Artikel
1214899
1214900
1214901

Omschrijving
Verband frontaal
Verband frontaal
Verband frontaal

Maat
Small
Medium
Large

KRUUSE Verband - Recovery
Driedimensionaal elastisch materiaal met aan het einde breed schuim
gedeelte. Binnenzijde zak bedekt met monofilm pad van 1 cm dikte
die dient als luchtkussen om het abdomen te bedekken. Makkelijker
voor het paard om op te staan. Maximaal directe bescherming direct
post-operatief.
Artikel
1217140
1217141
1217142

Omschrijving
Verband recovery
Verband recovery
Verband recovery

Maat
Small
Medium
Large

KRUUSE Verband - Post Koliek set
Al binnen 3 minuten aangetrokken.
Ademend, elastisch, geen wrijvingspunten. De set bevat: Abdominale
wrap met een interior pocket die gewassen kan worden. Een
absorberend verband kan er in geplaatst worden. 2 reserve interior
pockets. 3-4 dorsale straps (afhankelijk van de maat) en 1 borst strap.
Artikel
1217146
1217147
1217148

Omschrijving
Verband post koliek set
Verband post koliek set
Verband post koliek set

Maat
Small
Medium
Large

KRUUSE Verband - Recovery Scrotum strap
Deze riem is een aanvulling op de Post Koliek set en alleen voor
mannelijke paarden. De riem heeft drie verstelpunten met als doel het
kuiltje voor de penis aan te passen om te voorkomen dat het paard in
de buikomslag plast.
Artikel
1222060
1222061
1222062

Omschrijving
Verband recovery
Verband recovery
Verband recovery
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Maat
Small
Medium
Large

8 | Paard
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Overig
2

1

CVET Bitterpasta- en spray
Ideale bescherming tegen bijten, knabbelen
en likken aan een verband of een spalk. Op
natuurlijke basis met bittere en scherpe smaak.
Niet voor gebruik op de huid!
Artikel
Omschrijving
1 2801502 Bitterpasta		
2 2801490 Bitterspray		

2

1

Inhoud
250 ml
100 ml

CVET Hot/Cold pack
Herbruikbare koude- en warmtekompres
verkrijgbaar in twee formaten. Biedt
effectieve verlichting bij spierpijn en helpt
zwelling te verminderen. Zeer geschikt voor
toepassing bij uiteenlopend letsel aan zachte
weefsels.Deze kompres blijft flexibel bij lage
temperaturen, werkt langer en is effectiever dan
standaardkompressen. Herbruikbare koude- en
warmtekompressen zijn ideaal voor gebruik
thuis.
Artikel
Omschrijving
1 2800876 Hot/Cold pack
2 2800877 Hot/Cold pack

KRUUSE Penrose drain
De Penrose drain is een zachte, flexibele latex tube en wordt gebruikt om
vocht te verwijderen uit een wondgebied. Steriel verpakt.
Artikel
1223665
1223666
1223660
1223661
1223662
1223663
1223664

Omschrijving
Afmetingen
Penrose drain						3 x 400 mm
Penrose drain						6 x 400 mm
Penrose drain						9 x 400 mm
Penrose drain						13 x 400 mm
Penrose drain						16 x 400 mm
Penrose drain						19 x 400 mm
Penrose drain						22 x 400 mm

Quality & Value Delivered
38

Inhoud
S
L

We blijven ons op een ecologisch en
maatschappelijk verantwoorde manier
inzetten voor de vooruitgang van de
diergeneeskunde – niet alleen binnen
Covetrus, maar ook samen met onze
partners.
Ons speciale Global Supply Team verifieert dat elke
fabrikant van Covetrus Essentials producten voldoet
aan de strikte code voor ethiek en compliance. Zo wordt
gegarandeerd dat voor de Covetrus Essentials producten
de best practices geïmplementeerd worden op het gebied
van milieu, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO) en Corporate Governance (ESG). Gecheckt wordt of:

1

Alle toepasselijke wet- en regelgeving in acht
wordt genomen

2

Op een eerlijke manier de concurrentie
aangegaan wordt, zonder te proberen
een oneigenlijk voordeel voor het bedrijf te
verkrijgen

3

Gestreefd wordt naar een divers
personeelsbestand en een discriminatievrije
organisatie

4

Medewerkers eerlijk worden behandeld (loon,
werktijden en arbeidsvoorwaarden)

5

Geen enkele vorm van dwangarbeid wordt
geaccepteerd

6

Geen enkele vorm van kinderarbeid wordt
geaccepteerd

7

Het recht op vrijheid van vereniging en
collectieve inkoop wordt gerespecteerd

8

Gezorgd wordt voor veilige en gezonde
arbeidsomstandigheden

9

Geen gebruik gemaakt wordt van
conflictmetalen en -mineralen

10

Bij de uitvoering van de werkzaamheden
rekening wordt gehouden met
milieubelangen

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bij Covetrus begrijpen we welke impact onze
ecologische voetafdruk heeft op de diergeneeskundige
zorgsector, de maatschappij en de wereld in zijn geheel.

Normen en waarden van Covetrus
Do good
Be passionate
Never settle
Share the customer goal
Give power

Ga voor meer informatie over ons MVO-beleid naar
covetrus.com/corporate-social-responsibility
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www.covetrus.nl
www.kruuse.com
Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager van Covetrus of met onze afdeling Customer Service via telefoon
+31 (0)485 - 33 55 55. Afwijkingen in tekst en afbeeldingen zijn voorbehouden. Voor actuele prijzen zie onze webshop
(www.covetrus.nl). Tussentijdse artikel- en prijsmutaties worden direct verwerkt op de webshop van Covetrus. Alle transacties geschieden
volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Covetrus (Kamer van Koophandel nummer 16044987) gevestigd
Beversestraat 23, 5431 SL Cuijk.

