EHBO maatregelen

nr GEIS

Omschrijving

1

4.1.a.v1

Gebruik in schoonmaakmachines

A ongeclassificeerd B irriterend C bijtend

2

8a.1.a.v1

Doseren (handmatig)

A ongeclassificeerd B irriterend C bijtend

3

8b.1.a.v1

Doseren met een doseersysteem

A ongeclassificeerd B irriterend C bijtend

4

10.1.a.v1

Schoonmaken met middel opgelost in water

A ongeclassificeerd B irriterend C bijtend

5

10.1.b.v1

Schoonmaken met middel dat niet is opgelost in A ongeclassificeerd B irriterend C bijtend
water

6

11.1.a.v1

Schoonmaken met een sproeiflacon waar
middel is opgelost in water

A ongeclassificeerd B irriterend C bijtend

7

11.1.b.v1

Schoonmaken met een sproeiflacon waar
middel niet is opgelost in water

A ongeclassificeerd B irriterend C bijtend

8

13.1.a.v1

Schoonmaken met toiletreinigers of inzetten
met ontkalker

A ongeclassificeerd B irriterend C bijtend

Bij de WIK’s zijn 6 verschillende soorten EHBO maatregelen te onderscheiding.
Zie de volgende pagina’s voor de standaard teksten. Mocht het middel waarvoor u een WIK maakt
strengere maatregelen kennen, neem dan contact op met de RAS via info@ras.nl.

Onverdund ongecassificeerd:

Inademing

Huidcontact

Oogcontact

1. Ga naar buiten.
2. Kom tot rust (stel de persoon op zijn/haar gemak).
3. Als je nog last hebt en/of je krijgt meer last: bel de
dokter of laat iemand de dokter bellen.
1. Trek loszittende kleding waar het
schoonmaakmiddel op geknoeid is uit.
2. Spoel de huid 20 minuten met veel water of ga
douchen.
3. Als de huid geïrriteerd is en je krijgt er meer last
van: bel de dokter.
1. Spoel de ogen minimaal 15 minuten met water.
(Doe contactlenzen uit als het mogelijk is).
2. Bel een dokter als het oog geïrriteerd is of blijft.

Douche

Oogdouche
Inslikken

Informatie voor
de arts /
werkgever

1. Spoel de mond met water en spuug het daarna
weer uit.
2. Drink 1 glas melk of water.
3. Bel een dokter als je last blijft houden.
[Neem advies over van het VIB of verwijder regel]

Verdund ongeclassificeerd:

Inademing

Oogcontact

1. Ga naar buiten.
2. Kom tot rust (stel de persoon op zijn/haar gemak).
3. Als je nog last hebt en/of je krijgt meer last: bel de
dokter of laat iemand de dokter bellen.
1. Spoel de ogen minimaal 15 minuten met water.
(Doe contactlenzen uit als het mogelijk is).
2. Bel een dokter als het oog geïrriteerd is of blijft.
Oogdouche

Inslikken

Informatie voor
de arts /
werkgever

1. Spoel de mond met water en spuug het daarna
weer uit.
2. Drink 1 glas melk of water.
3. Bel een dokter als je last blijft houden.
[Neem advies over van het VIB of verwijder regel]

onverdund irriterend
Inademing

Huidcontact

Oogcontact

1. Ga naar buiten.
2. Kom tot rust (stel de persoon op zijn/haar gemak).
3. Als je nog last hebt en/of je krijgt meer last van het
inademen van het schoonmaakmiddel: bel de dokter
of laat iemand de dokter bellen.
1. Trek loszittende kleding waar het
schoonmaakmiddel op geknoeid is uit.
2. Spoel de huid 20 minuten met veel water of ga
douchen.
3. Als de huid geïrriteerd is en je krijgt er meer last
van: bel de dokter.
1. Spoel de ogen minimaal 15 minuten met water.
(Doe contactlenzen uit als het mogelijk is).
2. Ga meteen naar de oogarts
3. Blijf de ogen spelen onderweg naar de dokter (zorg
voor een chauffeur).

Douche

Oogdouche
Dokter

Inslikken

1. Spoel de mond met water en spuug het daarna
weer uit.
2. Drink 1 glas melk of water.
3. Ga naar de dokter.

Informatie voor
de arts /
werkgever

[Neem advies over van het VIB of verwijder regel]

Dokter

onverdund irriterend
Inademing

Huidcontact

Oogcontact

1. Ga naar buiten.
2. Kom tot rust (stel de persoon op zijn/haar gemak).
3. Als je nog last hebt en/of je krijgt meer last van het
inademen van het schoonmaakmiddel: bel de dokter
of laat iemand de dokter bellen.
1. Trek loszittende kleding waar het
schoonmaakmiddel op geknoeid is uit.
2. Spoel de huid 20 minuten met veel water of ga
douchen.
3. Als de huid geïrriteerd is en je krijgt er meer last
van: bel de dokter.
1. Spoel de ogen minimaal 15 minuten met water.
(Doe contactlenzen uit als het mogelijk is).
2. Ga meteen naar de oogarts
3. Blijf de ogen spelen onderweg naar de dokter (zorg
voor een chauffeur).

Douche

Oogdouche
Dokter

Inslikken

1. Spoel de mond met water en spuug het daarna
weer uit.
2. Drink 1 glas melk of water.
3. Ga naar de dokter.

Informatie voor
de arts /
werkgever

[Neem advies over van het VIB of verwijder regel]

Dokter

Onverdund bijtend
Inademing

1. Blijf niet in de buurt van het schoonmaakmiddel
2. Ga in een halfzittende houding zitten
3. Bel het alarmnummer 112

Huidcontact

1. Kleding vastgeplakt aan de huid NIET lostrekken,
EERST spoelen met veel water of gaan douchen.
2. Loszittende kleding waar het schoonmaakmiddel
op geknoeid is uittrekken.
3. Spoel de huid 20 minuten met veel water of ga
douchen.
4. Bel meteen het alarmnummer 112
1. Spoel de ogen minimaal 15 minuten met water
(Doe contactlenzen uit als dat mogelijk is)
2. Ga meteen naar een oogarts
3. Blijf de ogen spelen onderweg naar de dokter (zorg
voor een chauffeur)

Dokter

Oogcontact

Douche

Oogdouche
Dokter

Inslikken

Informatie voor
de arts /
werkgever

1. Spoel de mond met water en spuug het daarna
weer uit.
2. Drink 1 glas melk of water, zorg dat de persoon
NIET overgeeft.
3. Bel een dokter als de persoon er nog last van heeft.
[Neem advies over van het VIB of verwijder regel]

Dokter

Dokter

Verdund bijtend
Inademing

1. Blijf niet in de buurt van het schoonmaakmiddel
2. Ga in een halfzittende houding zitten
3. Bel het alarmnummer 112

Oogcontact

1. Spoel de ogen minimaal 15 minuten met water
(Doe contactlenzen uit als dat mogelijk is)
2. Ga meteen naar een oogarts
3. Blijf de ogen spelen onderweg naar de dokter (zorg
voor een chauffeur)

Dokter

Oogdouche
Dokter

Inslikken

Informatie voor
de arts /
werkgever

1. Spoel de mond met water en spuug het daarna
weer uit.
2. Drink 1 glas melk of water, zorg dat de persoon
NIET overgeeft.
3. Bel een dokter als de persoon er nog last van heeft.
[Neem advies over van het VIB of verwijder regel]

Dokter

