NEPTUNUS BV
FACILITAIRE GROOTHANDEL
EEN VEILIGE 1,5M WERKOMGEVING, WIJ
DENKEN GRAAG MET U MEE

Onze organisatie

Een veilige werkomgeving

Neptunus valt op door betrokkenheid en is uw
partner voor een totaaloplossing. Wij
verdiepen ons in de wensen van onze klanten
en zijn erg betrokken bij de progressie. En
hoewel Deventer niet voor iedereen om de
hoek ligt, zijn we nooit ver weg.

Het is een hectische en ingewikkelde tijd.
Om het Corona-virus tegen te gaan is het
belangrijk om de juiste maatregelen te
nemen.

Of het nu gaat om het productaanbod of de
manier waarop wij samenwerken; de affiniteit
is voelbaar. Er is aandacht voor het complete
plaatje. Dat is toewijding om trots op te zijn.
Een waardevolle belofte die we maken naar
onze klanten.

Hoe richt u uw organisatie in deze 1,5
meter economie in? Om Corona-virus tegen
te gaan is het belangrijk dat elke
(werk)omgeving goed ingericht wordt en de
juiste producten gebruikt worden. Heeft u
advies nodig of vragen hierover? Wij
denken graag met u mee. Daarnaast
bieden we verschillende artikelen om
verspreiding van het virus te voorkomen.
Bescherming, hygiëne en gezondheid daar
gaat het nu om.
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Mondmaskers

BESCHERMING
Om veilig te kunnen werken in de zorg, horeca, reizen
in het openbaar vervoer en eigen omgeving zijn er
persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Onze
beschermingsmiddelen zijn gericht op artikelen als
mondmaskers, handschoenen, schorten en brillen.

Mondmasker FFP2
▪ 2506499
▪ Meer comfort en ademende
werking
▪ Per stuk verpakt

VO MED 3-laags hygiëne
mondmasker
▪ 2506423
▪ Niet voor medisch gebruik
▪ Elastische oorlus
▪ 50 stuks in een doos

Mondmasker Type IIR
▪ 2506484
▪ 3-laags
▪ Elastische oorlus
▪ 50 stuks in een doos

Mondmasker wasbaar
▪ 2506413
▪ Wasbaar op 60 °C
▪ Verkrijgbaar in wit en zwart
▪ 5 stuks in een doos

Mondmasker; welke wel en welke niet?
Soorten Mondmaskers
Er zijn drie soorten mondmaskers. De gezondheidszorg gebruikt medische
mondmaskers (chirurgische mondmaskers) en ademhalingsbeschermingsmasker (FFP).
Daarnaast zijn er nog niet-medische mondmaskers.
Medische mondmaskers hebben primair de functie om de drager te beschermen tegen
invloeden van buitenaf. Deze mondmaskers zijn voor gebruik in de gezondheidszorg om
de uitgeademde lucht te filteren en om zowel de omgeving als de drager zelf te
beschermen tegen druppels die ontstaan bij spreken, hoesten en niezen.
Ademhalingsbeschermingsmaskers beschermen de drager tegen het inademen van
schadelijke stoffen, bij juist gebruik. Er zijn 3 categorieën; FFP1, FFP2 en FFP3. Een
hoger getal duidt op een hogere beschermingsgraad. De FFP2 maskers sluiten beter aan
bij het gezicht. Ze ademen daardoor ook iets minder makkelijk dan een chirurgische
masker.
Niet-medische mondmasker ook wel hygiëne mondmaskers genoemd is een hulpmiddel
bedoeld voor bezoekers, niet voor zorgmedewerkers. Geschikt voor het gebruik tijdens
het reizen met het openbaar vervoer en voor kappers, fysiotherapeuten en voor
contactberoepen. Niet-medische mondmaskers zijn vaak gemaakt van stof, ander textiel
of papier. Ook zijn ze in een wasbare variant verkrijgbaar.

Veilig gebruik van
mondmaskers
Hoe zet u een masker op?
Was voor het opzetten én na het afzetten van het
(niet-)medische mondkapje je handen minimaal
20 seconden met water en zeep. Raak tijdens
het op- en afzetten alleen het elastiek aan. Zorg
dat je mond, neus en kin goed bedekt zijn en
raak het daarna niet meer aan. Draag het (niet-)
medische mondkapje maximaal 3 uur per keer.
Als het masker vochtig wordt tijdens het dragen
vervang deze dan eerder.
Hoe zet u een masker af?
Was je handen minimaal 20 seconden met water
en zeep voordat je het (niet-)medisch mondkapje
afzet. Gebruik de touwtjes of elastieken om het
mondkapje af te zetten. Raak de binnenkant van
het (niet-)medisch mondkapje en je gezicht
(ogen, neus en mond) niet aan.

Beschermbrillen
“Wij adviseren u graag over ons
assortiment, zodat u veilig kan werken”

Stöpler beschermingsbril
▪ 7005080
▪ Spatbril

Beschermingsschorten
Beschermende kleding
Beschermende kleding wordt over de eigen kleding of
werkkleding gedragen en voorkomt verontreiniging van de
eigen of werkkleding en overdracht van micro-organismen
via kleding.

Beschermingsschorten voor het verplegend personeel
Beschermingsschorten worden op dit moment veel
gebruikt voor de persoonlijke veiligheid. Er zijn
verschillende soorten beschermende kleding in omloop
vochtwerende halterschort, isolatieschort en overall.

Isolatieschort LLDPE
Nieuw in ons assortiment.
Een tweedelig beschermingsschort met
bijpassende mouwstukken. Het bevat
gaten voor hoofd- en armdoorgang.
Ideaal en geschikt voor in de zorg.

Veiligheidsbril M-Safe
▪ 3202109
▪ Geschikt als bezoekersbril
▪ Universele maat

Artikelnummer 2506700
200 stuks in een doos.

Veiligheidsbril Safeview glazen
▪ 7005067 + 70050671
▪ Spatbril

Handschoenen
Dagelijks verrichten wij allerlei handelingen
met onze handen. Door handschoenen te
dragen bescherm je jezelf, collega’s en
cliënten tegen de overdracht van
ziekteverwekkers. Dit kan alleen door goed
passende handschoenen te dragen. Voor een
goede hygiëne zijn handschoenen een
onmisbaar hulpmiddel. Handschoenen zijn te
verkrijgen in verschillende soorten en maten.
Wegwerphandschoenen, oftewel disposable
handschoenen zijn voor vele beroepsgroepen
een belangrijk onderdeel van hygiëne.
Disposable handschoenen zijn gemakkelijk en
hygiënisch.

Onze disposable
handschoenen
Verkrijgbaar in verschillende
varianten, maten, stoffen en
kleuren. Ideaal voor elke
branche.

Soorten disposable handschoenen
Welke soorten disposable handschoenen zijn er?
Nitril handschoenen, deze handschoenen zijn gemaakt van synthetisch rubber, zijn erg
comfortabel en sterker dan Latex. Nitril handschoenen bevatten geen latex en kunnen
voor de meeste uiteenlopende werkzaamheden ingezet worden, mits de juiste
certificeringen. Ook is nitril bestand tegen oliën en vetten.
Latex handschoenen hebben een uitstekende tastgevoeligheid, zijn elastisch en zitten
als een tweede huid om de hand. Latex handschoenen zijn minder geschikt voor het
werken met chemicaliën. Daarnaast heeft latex het grote nadeel dat mensen er allergisch
voor kunnen zijn.
Vinyl handschoenen zijn gemaakt van soepel PVC, zijn minder scheurvast en geven
minder bescherming. Tevens worden deze handschoenen wijder tijdens het dragen,
doordat ze uitrekken worden ze poreus. Vinyl handschoenen zijn daardoor niet geschikt
voor langdurige zorghandelingen. Daarnaast zijn vinyl handschoenen ook niet geschikt
voor het omgaan met vet voedsel. Vinyl kan gedragen worden om de voedselhygiëne te
bevorderen of uw handen te beschermen tegen vuil.
Meer weten over de normen en eisen rondom handschoenen? Neem contact met ons op
en we beantwoorden al uw vragen.

Pakket 2
Artikelnummer 2506742

Inhoud van dit pakket bestaat uit:
5 x beschermbril Stöpler
▪ Spatbril
▪ Universele maat
▪ Beschermd tegen druppels van
buitenaf Van de Vooren kan

BESCHERMINGSPAKKETTEN
Bescherm jezelf en anderen

20 isolatieschorten LLDPE
▪ Tweedelig beschermingsschort
▪ Ideaal voor in de zorg
▪ Gemakkelijk aan- en uit te
trekken
meer
vertellen over wat ze

verkopen naast de

medische kant.

10 x FFP2 mondmasker
10 x Vo Des 80% Handalcohol
▪ Beschermd tegen spatten en
100 ml
lichaamsvloeistoffen
▪ HygiënischWij
handdesinfectie
zijn niet tevreden
over
de levering met PostNL. Verder is van de
▪ Meer comfort en ademende
▪ Voorkomt een schrale huid
Vooren oplossingsgericht.
Pakketwijzigingen en productwijzigingen
werking
▪ Parfumvrij en geschikt voor een
gevoelige het
huid assortiment mogen gecommuniceerd worden met de klanten.

Pakket 1
Artikelnummer 2506741

Inhoud van dit pakket bestaat uit:
De beschermingspakketten
zijn ideaal om
voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen virussen. We
hebben 3 pakketten voor u
samengesteld. Door
zorgvuldig gebruik kunt u voor
een veilige werkomgeving
zorgen.

5 x beschermbril Stöpler
▪ Spatbril
▪ Universele maat
▪ Beschermd tegen druppels van
buitenaf

5 x Vo Des 80% Handalcohol
500 ml
▪ Hygiënisch handdesinfectie
▪ Voorkomt een schrale huid
▪ Parfumvrij en geschikt voor een
gevoelige huid

€7

€ 81

8,7

0

in

,40

Pakket 3 Facilitair
Artikelnummer 2506743

20 isolatieschorten LLDPE
▪ Tweedelig beschermingsschort
▪ Ideaal voor in de zorg
▪ Gemakkelijk aan- en uit te
trekken

50 x Mondmasker Type IIR
▪ 3-laags
▪ Beschermd tegen spatten en
lichaamsvloeistoffen
▪ Met oorlus

Inhoud van dit pakket bestaat uit:
50 x Microvezel Single Use Wecoline
▪ Altijd een schone doek
▪ Geen waskosten
▪ Geschikt voor zorgsector

,89

54
€1

Emmer Wecoline Clean Easy
▪ Met 150 doekjes
▪ Kant-en-klare doeken
▪ Geïmpregneerd op basis van
70% alcohol

50 x Vo Med 3-laags hygiëne
5 x Vo Des 70% handgel 500 ml
Ga
mee met de tijd, moderniseer.
mondmasker
▪ Voorkomt een schrale huid
▪ Niet voor medisch gebruik
▪ Parfumvrij en geschikt voor een
▪ 3-laags
gevoelige huid

Handdesinfectiemiddelen
Handdesinfectiemiddelen beschermen indien correct gebruik tegen de overdracht van bacteriën en
virussen. Handdesinfectiemiddelen zijn in twee varianten te verkrijgen; handalcohol en handgel. Als u
geen water en zeep bij de hand heeft kan een handdesinfectiemiddel een goed alternatief zijn.
Desinfecteer uw handen goed:
▪ Gebruik handalcohol of handgel
▪ Doseer voldoende handalcohol of handgel, breng minimaal 3 ml aan op droge handen
▪ Neem de tijd ervoor, wrijf uw handen circa 30 seconden in
▪ Vergeet hierbij niet de vingertoppen, duimen, ruimte tussen de vingers en polsen niet mee te nemen

HYGIËNE
Er is extra aandacht nodig voor de hygiëne van de
werkplek. Zorg ervoor dat werknemers schoon de dag
kunnen doorkomen.

Vo Des handalcohol 80%
▪ Voor gevoelige handen
▪ Per stuk verpakt
▪ Verkrijgbaar in:
100 ml art. 2501555
500 ml art. 2501552

Vo Des handgel 70%
▪ Voor gevoelige handen
▪ Per stuk verpakt
▪ Verkrijgbaar in:
150 ml art. 2501554
500 ml art. 2501553

All Care handdesinfectie 70%
▪ Voorkomt een schrale huid
▪ 10 stuks in een doos
▪ Verkrijgbaar in:
500 ml art. 2501563

Oppervlaktes reinigen
Het is van belang dat de werkplekken goed gereinigd worden. Maak
contactoppervlakten dagelijks meerdere keren schoon. Denk hierbij aan
handgrepen, leuningen, lichtknoppen, liftknoppen, koffieautomaten, balies,
toetsenborden, kranen, zeephouders, toiletten etc.

Microvezel Single Use
Wecoline
▪ 1861228
▪ Altijd een schone doek
▪ Reinigt tot 99,9% bacterievrij
▪ Geschikt voor de zorgsector

Wecoline Clean ‘n Easy
oppervlakte spray
▪ 0546846
▪ Doodt binnen 1 minuut
virussen, bacteriën en
gisten

Wecoline werkdoek met
emmer
▪ 1861029
▪ Geïmpregneerd op basis
van 70% alcohol
▪ Makkelijk in gebruik

Desinfectiezuil

info@neptunusbv.nl

Dicht bij uw schoonmaak

Ideaal voor elke ruimte

Desinfectiezuilen zijn geschikt
voor alle openbare ruimtes en
gebouwen. Met een
desinfectiepaal waarborg je de
handhygiëne van je bezoekers en
werknemers.

0570 – 622 890

www.neptunusbv.nl

Een desinfectiezuil is makkelijk te
plaatsen, hygiënisch en
gemakkelijk te onderhouden.

@Neptunus B.V. Facilitaire Groothandel

Verkrijgbaar in verschillende
varianten en mogelijkheden. Vraag
bij onze adviseurs om advies.

@Neptunus bv

Vragen?
Wij adviseren en helpen u
graag verder

Druk- en zet fouten voorbehouden. Prijzen kunnen aangepast worden.

