
L I F E C A R D  S P E C I A L S   

Gratis Medicard  

In geval van ziekte en/of ongeval is het voor de hulpverleners van groot belang over zoveel 

mogelijk van uw medische gegevens te beschrikken. In sommige gevallen kan dit van 

levensbelang zijn. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan allergische reacties op medicijnen. 

Daarom hebben wij voor u de Medicard ontwikkeld. De gegevens die u zelf invult op deze 

card worden niet door ons geregistreerd, maar zijn uitsluitend ter informatie van de arts en 

medische hulpverleners.  

Gratis Noodgeval ABC  

Wij kennen allemaal de problemen bij een bezoek aan arts of apotheek in een land waarvan 

we de taal niet (voldoende) beheersen. Het noodgeval ABC dient als vertaalhulp bij een 

bezoek aan arts of apotheek in het buitenland.  

De Safety Lightstick als veiligheids- en noodverlichting  

Voor situaties waar de noodzaak ontstaat goed zichtbar te zijn. Met de light stick heeft u snel 

en zeker licht tot uw beschrikking. (Geen batterijen of elektriciteit; ongevoelig voor wind en 

water; eenvoudig in gebruik)  

De reddingsdeken  

Voor eerste hulp bij bedrijfs-, auto-, verkeers-, ski- en bergongelukken beschermt tegen 

koude, onderkoeling alsook tegen hitte, UV-straling en vocht (shock, brandwonden).  

Easy Travel Cards Pocket Guide  

Alle wereldtalen op creditcardformaat. Op een waaier met 4 dubbelzijdig bedrukte cards staan 

per taal meer dan 300 woorden en zinnetjes fonetisch vertaald: dus je spreekt direct vreemde 

talen! Het spreken van enige woorden en zinnen in de lokale taal van je vakantieland zorgt 

altijd voor spontane reacties en contacten: het maakt vrienden en zorgt voor een glimlach! 

Ook woorden voor noodgevallen en medische termen zijn niet vergeten.  

Safeguard  

Deze persoonlijke alarm met zaklantaarn kunt u gebruiken als deuralarm of beveiliging van 

uw persoonlijke aangelegenheden, zoals tassen, koffers, bagage met belangrijke gegevens 

zoals bankpasjes, legitimaties e.d.  

Alarmbandjes  

Op zoek naar een middel waarmee je altijd snel bereikbaar bent voor je kind, en je kind dus 

snel bereikbaar voor jou. Schrijf de naam het GSM nummer, medische gegevens of andere 

inlichtingen op het bandje, zodat degene snel op te sporen is. Dit kan veel tijd en onzekerheid 

besparen!  


