BEKENDMAKING AAN DE ZEEVISVAART NO.39/1989
(Verbandtrommels voor reddingboten, hulpverleningsboten,
en reddingvlotten)
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op artikel 218, dertiende lid, onder 8, artikel 221,
tweeënveertigste lid, onder 20, en onder 223, elfde lid, onder
9, van het Vissersvaartuigenbesluit (Stb. 1989, 354)
Besluit:
Artikel 1
1.

Een verbandtrommel voor een reddingboot moet aan de
volgende
eisen voldoen:
1.de trommel moet zijn vervaardigd van voldoende sterk,
duurzaam en corrosiebestendig materiaal;
2.de trommel moet, ook na gebruik, waterdicht kunnen worden
afgesloten;
3.de trommel moet aan de buitenzijde duidelijk zijn gemerkt
met een groen kruis alsmede met een datum waarop de
inhoud van de trommel voor het laatst is gecontroleerd;
en
4.de sluiting van de trommel moet kunnen worden verzegeld.

2.

De inhoud van een verbandtrommel voor een reddingboot moet
ten minste bestaan uit:
1.10 gram jodiumtinctuur (Solutio Iodii Spirituosa 1%
F.N.A.) in plastic druppelflesje(s);
2.8 x 10 stuks acetylsalicylzuur tabl. à 0,5 g in plastic
stripverpakking;
3.50 stuks tabletten tegen zeeziekte in plastic houder;
4.30 stuks pentazocine tabletten à 0,05 g in plastic
houder;
5.2 tubes à 20 g antiseptische crème op basis van Unguentum
cum Cetrimidum B.P. 0,5%
6.1 tube oogzalf 5 gram oculentum neomycini 0,5% F.N.A.;
7.1 tube antizonnebrandcrème à 25 g;
8.4 driekante doeken;
9.10 stuks hydrophilegaas met ingeweven zelfkant à 4 m x 8
cm;
10. 4 stuks snelverbanden nr. 2;

11. 6 stuks steriel wondverband pleisterkompressen à
8 x 15 cm;
12.10 stuks metalline brandwondkompressen, steriel à
10 x 12 cm;
13.3 pakjes verbandwatten à 10 gram (gecomprimeerd);
14.1 rol waterbestendig kleefpleister van 5 m x 1¼ cm;
15.1 meter waterbestendig pleisterwondverband van 6 cm;
16.12 stuks veiligheidsspelden no. II (roestvast);
17.1 verbandschaar "Lister" 14.5 cm;
18.inhoudsopgave; en
19.een behandelingsvoorschrift in de Nederlandse en Engelse
taal, gedrukt op waterbestendig materiaal.
Artikel 2
1.

2.

Een verbandtrommel voor een hulpverleningsboot moet aan de
volgende eisen voldoen:
1. de trommel moet zijn vervaardigd van voldoende sterk,
2.de trommel moet ook na gebruik waterdicht kunnen worden
afgesloten;
3.de trommel moet aan de buitenzijde duidelijk zijn gemerkt
met een groen kruis alsmede met de datum waarop de
inhoud van de trommel voor het laatst is gecontroleerd.
4.de sluiting van de trommel moet kunnen worden verzegeld.
De inhoud van een verbandtrommel voor een reddingvlot moet
tenminste bestaan uit:
1.2 driekante doeken;
2.2 stuks snelverbanden nr. 2;
3.2 pakjes verbandwatten à 10, gram (gecomprimeerd);
4.6 veiligheidsspelden no.II (roestvast);
5.2 stuks hydrophilegaas met ingeweven zelfkant à
4 m x 8 cm;
6.1 meter waterbestendig pleisterwondverband van 6 cm; en
7.10 gram jodiumtinctuur 1% in plastic druppelflesje(s).

Artikel 3
1.

Een verbandtrommel voor een reddingvlot moet aan de
volgende eisen voldoen:
1.de trommel moet zijn vervaardigd van voldoende sterk,
duurzaam en corrosiebestendig materiaal;
2.de trommel moet ook na gebruik waterdicht kunnen worden
afgesloten; en
3.de trommel moet aan de buitenzijde duidelijk zijn gemerkt
met een groen kruis alsmede met de datum waarop de
inhoud van de trommel voor het laatst is gecontroleerd.

duurzaam

2.

De inhoud van een verbandtrommel voor een reddingvlot moet
ten minste bestaan uit:
1.10 gram jodiumtinctuur (Solutio Iodii Spirituosa 1%
F.N.A.) in plastic druppelflesje(s);
2.4 x 10 stuks acetylsalicylzuur tabl. à 0,5 g in plastic
stripverpakking;
3.30 stuks pentazocine tabletten à 0,05 g in plastic
houder;
4.2 tubes à 20 g antiseptische crème op basis van Unguentum
cum Cetrimidum B.P. 0,5%;
5.1 tube oogzalf 5 gram oculentum neomycini 0,5% F.N.A.;
6.4 driekante doeken;
7.10 stuks hydrophilegaas met ingeweven zelfkant à
4 m x 8 cm;
8. 4 stuks snelverbanden nr. 2;
9. 4 stuks steriele wondverband pleisterkompressen à
8 x 15 cm;
10.5 stuks metalline brandwondkompressen, steriel à
10 x 12 cm;
11.3 pakjes verbandwatten à 10 gram (gecomprimeerd);
12.1 rol waterbestendig kleefpleister van 5 m x 1¼ cm;
13.1 meter waterbestendig pleisterwondverband van 6 cm;
14.12 stuks veiligheidsspelden no. II (roestvast);
15.1 verbandschaar "Lister" 14,5 cm;
16.inhoudsopgave; en
17een behandelingsvoorschrift in de Nederlandse en Engelse
taal, gedrukt op waterbestendig materiaal.

Artikel 4
Indien het geneesmiddel dit vereist, moet het vochtvrij en
luchtdicht zijn verpakt.
Op de etiketten moet de naam van de leverancier en de datum
van aflevering zijn vermeld.
Artikel 5
Jodiumtinctuur in de verbandtrommel van een automatisch
opblaasbaar reddingvlot moet worden vervangen tijdens de
jaarlijkse inspectie van het vlot.
Jodiumtinctuur in de overige verbandtrommels moet bij
voorkeur na 1 jaar doch uiterlijk na verloop van 2 jaar na
de afleveringsdatum als vermeld op het etiket worden
vervangen. Oogzalf moet na verloop van uiterlijk 2 jaar na
de afleveringsdatum als vermeld op het etiket worden
vervangen. De overige geneesmiddelen moeten uiterlijk 3
jaar na de afleveringsdatum als vermeld op het etiket
worden vervangen.

Artikel 6
Deze bekendmaking
november 1989.
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1

Deze bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de
Curaçaosche Courant en het Afkondigingsblad van Aruba.
Rijswijk, 2 augustus 1989
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Drs. J.K. Vreeswijk

