
 
  

CHECKLIST MEDISCHE HULPMIDDELEN  
Noot: Het CNK-nummer is informatief en kan verschillend zijn per verpakkingsgrootte en leverancier 
 

  
 Beschrijving Hoeveelheid Commentaar   In stock 

     ja nee 
Steriele naalden IM 21G en IV/SC 
23G  

12 van elk  0192518 (100 st.) 
0819326 (100 st.) 
1201136 (1 st.) 
1201102 (1 st.) 
0624114 (10 st.) 
1626084 (10 st.) 

Terumo 21G 1 1/2 0,80x40 1 st.  
Terumo naald neolus 23G 1 ¼ 
Naald BD 0,8 x 40 21G 1 ½ 
Naald BD 0,6 x 25 23G 1 
wwnld Terumo 21G 5/8 0,80x16 10 st 
wwnld Terumo 23G 1 0,60x25 10 st. 

  

Naalden  (trocart) 18G1 1/2  2 Er moet geen rekening gehouden 
worden met de term “trocart”. 
Optreknaalden (rose in de 
kleurencode). Dit zijn gewone naalden 
met een bredere diameter die 
toelaten om oplossingen snel op te 
trekken uit injectieflacons.  

0192310 (100 st.) 
1730860 (10 st.) 
0851469 (10 st.) 

Terumo naald neolus 18G 1 ½ 
wwnld micr 18G 1 ½ 10 st. 
wwnld Terumo 18G 1½ 1,20x40 10 st 

  

Steriele injectiespuiten van 1 ml, 
2 ml, 10 ml en 20 ml  

5 van elk  1209220 (1 st.) 
1422922 (1 st.) 
1444298 (1 st.) 
0186718 (1 st.) 
0613828 (10 st.) 
0811802 (10 st.) 
1301449 (1 st.) 
0819433 (1 st.) 

Spuit tuberculine BD 1ml  
Spuit luer BD 2ml 
wwsp 20ml znld luer lock 1 st. 
Spuit luer bd 20ml 
wwsp 1 ml terumo nld 26g1/2 10 st. 
wwsp 2 ml terumo znld 10 st. 
wwsp 10 ml terumo znld 1 st. 
wwsp 20 ml terumo znld 1 st. 

  

Spuiten voor sondevoeding van 
60 ml  

2 Spuit van 50 tot 60 ml met een 
konische kathetertip, die men kan 
aansluiten op een catheter of sonde. 

1713668 
0192039 
 

BD plastipak spuit kathetertip 50ml 
Spuit BD 60ml + kathetertip 
 

  

Perifere, korte katheders met 
obturator 20G en 24G  

5 van elk De afmeting moet eerder uitgedrukt 
worden in G 20 en G 24 dan in CH 20 
en 24. 

1089739 
0246231 
 

Insyte w cath 24G 3/4 0,7x19mm 1 st 
Katheter iv + nld 20G roze 1 st. 

  

Expansiekamer voor volwassenen en 
zuigelingen  

1 van elk Aerochamber®, Volumatic®, 
Babyhaler®, … 

1047778 
1047752 
0838946 
1086800 
 
1553270 
1553304 

Aerochamber volwassen met masker  
Aerochamber baby met masker 
Volumatic 
Babyhaler inhalatiekamer + 
babymasker 
Able spacer large 
Able spacer small ( 0-2j) 

  



 
  

 Beschrijving Hoeveelheid Commentaar   In stock 

Endotracheale tube nr. 5 1 Holle tube of sonde die men inbrengt 
via de neus of mond en die een 
passage van lucht of zuurstof toelaat. 
Nummer 5 is een kindermaat 
(lengte ± 10 cm). 

 Speciaal te bestellen via de 
groothandel  
Vygon - www.vygon.com 
Belgique 
Telefoon : (02) 706-09-50 - Fax : 
(02) 705-60-43 - E-mail : 
ajosse@vygon.com 

  

Perfusiesets  5 Schering trousse®, … 0457465 Schering Trousse 1 st.   

Steriele kompressen van 
verschillende afmetingen  

25      

Maagsonde CH 12  1 Sonde die via de neus of mond tot in 
de maag wordt ingebracht voor het 
leegpompen van de maag (of voor het 
toedienen van een enterale voeding). 

1440957 Flocare ng sonde pur ch12 110cm 
35228 1 st. 
ofwel 
Pharmamed SA 02/521.24.00 
 

  

Masker in zakformaat 10 Het gaat om “chirurgische 
gezichtsmaskers” die bestemd zijn 
voor geïnfecteerde patiënten en zij 
hebben als doel de omgeving van de 
patiënt te beschermen. Anderzijds 
kunnen ze eventueel gebruikt worden 
door risicopersonen om in geval van 
potentiële blootstelling aan infecties 
besmetting door personen uit hun 
omgeving te vermijden. 

2171726 Hartmann valacomfort mask 334/0 
100 st 

  

Rectale canule  1 Een rectale sonde met een afmeting 
van CH 22 (± 40 cm; om lucht te 
verwijderen of om een lavement te 
plaatsen). 

0626994 
0253948 

Sonde rectaal CH 22 paars mpl 1 st. 
Sonde rectaal CH 25 blauw mpl 1 st. 

  

Lange blaassonde CH 16  1 Blaassonde CH 16 voor mannen. 
Een blaassonde met een afmeting van 
CH 14 (minder dik) mag ook, dan kan 
ze ook dienen voor een vrouw. 

0199422 
 
0193870 
 
0193888 
1582675 
 
1582667 

Sonde tiemann CH 14 40cm groen 
2987 1 st. 
Sonde nelaton CH 14 40cm groen 
2980 1 st. 
Sonde nelaton man 40cm CH 16 
Sonde ballon 5-15 ml CH 16 r850002 
1 st. 
Sonde ballon 5-10 ml CH 14 850002 1 
st. 

  

Kleefband 2 cm  5 rolletjes Kleefband met een breedte van 2,5 
cm kan ook. 

0118018 Leukoplast nr 1522 5mx2,5cm   



 
  

 Beschrijving Hoeveelheid Commentaar   In stock 

Doorschijnend kleefverband, klein 
model  

1 Het verband moet steriel zijn. 1420108 
1544618 
1308451 

Op-site Flexigrid 6cmx7cm 5 st. 
Suprasorb F 5cmx7cm 10 st. 
Hartmann Hydrosorb 5cmx7,5cm 5 st. 

  

     ja neen 
Steriele kleefstrookjes voor het 
aaneenhechten van de  huid (groot 
formaat)  
 
 

1 verpakking 
van 5 

Steri-strip 3M®, Curapont®, … 0082990 
 

Steristrip 6x100mm 
 

  

Crêpeverband  1  0429985 Kripbandage 7cmx4m 1 st.   

Handschoenen S/M/L 
 
 
 
 
 
 
 
Maskers voor onderzoek 
 
 
 
 
 
 

5 paar Handschoenen: 
Er moet geen rekening meer 
gehouden worden met de precisering 
S/M/L. U moet enkel beschikken over, 
in totaal, 5 paar handschoenen voor 
onderzoek van tenminste twee 
verschillende afmetingen. 
 
Maskers: 
Het gaat hier om 
“ademhalingsmaskers” bestemd 
voor beoefenaars van 
gezondheidsberoepen en voor 
personen die vaak en van dichtbij in 
contact komen met zieken om 
besmetting door geïnfecteerde zieken 
te vermijden. 
Ademhalingsmasker voor éénmalig 
gebruik, van het type FFP2 (of 
eventueel FFP3) = maskers voor de 
bescherming tegen een bacteriële of 
virale contaminatie (bijv. SARS, TBC, 
MRSA, H1N1). 

1192004 
 
 
1187525 
 
1192012 
 
 
 
2057420 
 
2057412 
 
2267227 
 
2267235 
 
2267193 
 
2267185 
 
2267219 
 
2267201 

Sensicare chirurg handschoenen S 
100 st. 
Sensicare chirurg handschoenen M 
100 st. 
Sensicare chirurg handschoenen L 
100 st. 
 
 
 
Ademhalingsmask 3M met ventiel 1 
st. FFP2 
Ademhalingsmask 3M met ventiel 10 
st. FFP2 
Ademhalingsmask 3M met ventiel 1 
st. FFP3 
Ademhalingsmask 3M met ventiel 10 
st. FFP3 
Ademhalingsmask 3M zond vent 1 st. 
FFP2 
Ademhalingsmask 3M zond vent 20 
st. FFP2 
Ademhalingsmask 3M zond vent 1 st. 
FFP3 
Ademhalingsmask 3M zond vent 20 
st. FFP3 

  

Steriele handschoenen voor chirurgie, 
niet gepoederd (medium)  

3 paar Er moet geen rekening gehouden 
worden met de precisering “medium”. 

    



 
  

 Beschrijving Hoeveelheid Commentaar   In stock 

Driewegkraan 1 Het gaat om een systeem met drie 
uiteinden en een kraan, dat enerzijds 
het toedienen van het product aan de 
patiënt toelaat door middel van een 
katheter of een verlengstuk, en dat 
anderzijds voorzien is van twee 
toegangswegen wat de mogelijkheid 
biedt tot het toedienen van twee 
verschillende geneesmiddelen 
tezelfdertijd. Deze kraan kan 
bijvoorbeeld gebruikt worden voor het 
toedienen van geneesmiddelen in het 
geval van palliatieve thuiszorg, aan 
patiënten die al vloeistof of 
parenterale voeding toegediend 
krijgen door perfusie, namelijk om te 
vermijden dat er aan die patiënten 
nog intramusculaire of subcutane 
injecties moeten toegediend worden. 

2040145 
0383182 

Discofix-3 blauw braun 1 st.   
Discofix-3 kraantje + slang 25 cm 
braun 1 st.         

  

Klem 1 Knevelverband (latexvrij) die men 
rond de arm aanbrengt en kan 
aanspannen, voor het stoppen van 
een bloeding of het afnemen van een 
bloedstaal. 
Stella knevelverband caoutchouc 5 cm 
(Lohmann & Rauscher) bevat geen 
latex. 

0175059 
2042836 

Stella knevelverband ctc 5cm   
Bloedafbinder 2cmx70cm wm 1 st.              

  

Koortsthermometers  3  1765932 
2283869 

Thermometer digitaal microlife 
Thermometer digit patch pharma 

  

 
 
 


