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uniek

ASPIVENIN ®

een pijnloze ingreep

Ondanks de sterke zuiging is de

ingreep pijnloos want het weefsel

wordt op geen enkele wijze

beschadigd. Integendeel, de pijn

van de steek of de beet wordt

verzacht en verdwijnt snel.

praktisch
• Overal door het hele gezin te gebruiken 

• Gemakkelijk mee te nemen

• 4 zuignapjes, geschikt voor elke soort steek

ASPIVENIN ®

Neemt weinig plaats in beslag want het heeft slechts de

omvang van een zaklamp en een gewicht van maar 30

gram. U heeft het altijd bij de hand. Dankzij het zoge-

naamde “dubbele kamer-systeem”, kan het pompje met

één hand binnen enkele seconden gebruikt worden. U

kunt zich zo als het ware zèlf behandelen na een steek

of beet in hand of arm.

DISTRIBUTEUR VOOR BENELUX:

IMGROMA B.V.

Postbus 694, 6200 AR Maastricht

Consumenten infolijn: 0900 - 101 101 5 (€ 0,25 p/m).

Plaats, zonder te forceren, het meest geschikte zuignapje op

het uiteinde van het pompje en trek de zuiger helemaal uit.

Plaats  ASPIVENIN ®
met de zuignap op de beet of

steek en houd hem met één hand vast.

Druk nu de zuiger helemaal in, zodat het pompje zich

vacuüm zuigt. U voelt nu een krachtige zuiging. Laat de

ASPIVENIN ® 
gedurende twee à drie minuten z’n

werk doen. Afhankelijk van de steek of beet kan deze tijd

verlengd worden zonder dat er ongemak ontstaat.

Vergroting van het vacuüm-effect dat de verspreiding van

het gif vertraagt en/of tegen gaat.

Ontspan de zuiger door met de duim het topje van de

zuiger omhoog te drukken. Neem de ASPIVENIN ®

weg. Reinig de zuignap met een ontsmettend middel (b.v.

alcohol).

G e n i e t e n  i n  a l l e  r u s t

S T E K E N  E N  B E T E N

De eerste hulp      bij alle soorten gif

eenvoudig

snel

De ASPIVENIN ® mini-

pomp, vervaardigd uit hoog-

waardig technologisch materiaal,

zorgt voor een onmiddellijk en

constant vacuüm van bijna 800

millibar. Dit is 10 keer

krachtiger dan met

mondzuiging.

effectief

ASPIVENIN ®

zonder risico
Er zijn geen contra-indicaties (behalve oog-

leden en genitaliën). Het product veroor-

zaakt geen beschadigingen en heeft ook

geen nawerkingen. Het mag bij iedereen

toegepast worden, ongeacht leeftijd of

algemene gezondheidstoestand, dus zowel

bij kleine kinderen als volwassenen.
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Steken en beten:

een vaak onderschat risico!

Zo’n 800.000 mensen in Nederland*

ondervinden ernstige gevolgen na een

insectenbeet. Dat cijfer geldt vooral voor

25 % van de plattelands bevolking en /of

imkers. De ernstige gevallen uiten zich

voornamelijk in allergische reacties.

Kleine en grote gevaren
Meestal krijgt men een pijnlijk gevoel, de huid wordt rood en hard (een bult). Het lijkt

erger dan het is. Maar soms zijn de gevolgen ernstig. Dit kan zich uiten in uitslag, vergezeld

van een onaangenaam gevoel van benauwdheid. Maar wanneer er sprake is van een serieus

geval kan er oedeem in het gezicht ontstaan, al of niet in combinatie met een benauwd

gevoel op de borst, pijn in de buikstreek, misselijkheid, duizeligheid en diarree. Soms heeft

het slachtoffer zelfs moeite met ademhalen en spreken. Uiteindelijk kan er gebeuren wat

het meest gevreesd wordt: het slachtoffer wordt blauw doordat de hartslag vermindert,

verliest het bewustzijn en zijn leven is in gevaar.

Voorkomen is beter dan genezen. Wees altijd voorzichtig; Loop niet blootvoets,

bescherm uw picknick spullen en blijf kalm als u bedreigd wordt. Door het toevoegen

van ASPIVENIN® aan uw E.H.B.O.-koffer, bent u in staat om direct een eerste hulp

ingreep te verrichten na een steek of beet. In ernstige gevallen blijft een medisch

onderzoek noodzakelijk, dat zo snel mogelijk moet plaatsvinden.

Pompje voor extractie van gif

Ieder jaar - zelfs in Europa - zijn insectenbeten de oorzaak van

meerdere ongelukken met min of meer gevaarlijke consequen-

ties. Sommige hebben zelfs een dodelijke afloop. Insectenbeten

zijn verantwoordelijk voor een groot aantal gevallen van tijde-

lijke arbeidsongeschiktheid.

ASPI VENIN®

Muggen

Teken

S T E K E N  E N  B E T E N

ASPIVENIN ® is effectief

Het zuigt een groot deel van het gif op. In Frankrijk, aan

het PASTEUR-Instituut (laboratorium voor immuno-allergie),

is ondermeer onderzoek verricht naar gif uit bijensteken. Aangetoond werd dat een

groot deel van het geïnjecteerde gif werd opgezogen. Hierdoor nam de ernst van de

vergiftiging af.

Een onderzoek met betrekking tot slangenbeten, gerealiseerd in laboratoria in de VS,

toonde aan dat binnen 3 minuten 8 tot 40 % van het gif werd verwijderd.

Het pijnlijke gevoel verminderde en de zwelling nam af.

Wespen

Horzels

Steekvisjes

Kwallen

Schorpioenen

Spinnen 

Slangen

* 5% van de totale bevolking.

Steken en beten
zijn gevaarlijk.

Van iedere vijf miljoen mensen die wereldwijd jaarlijks

slachtoffer worden van steken en beten van slangen,

schorpioenen of giftige insecten sterven er

100.000 !
Bron: Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).
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