
Titel Omschrijving Afbeelding 
Spuit/naald combinatie 2 
ml 

De meest gangbare spuit in Rotterdam. 

Spuit/naald combinatie 1 
ml 

Soms heeft deze de voorkeur, naald is 
hetzelfde als bij de 2 ml spuit. 

Injectienaalden 0,5x16 mm Extra losse naalden zijn belangrijk voor de 
gevallen dat het aanprikken van een vat niet 
meteen lukt. 

Alkotip Alcoholdepper om de insteekplaats van te 
voren te desinfecteren. 

Ascorbinezuur 
 

Dient om heroïne beter oplosbaar te maken. 
Er is slechts een kleine hoeveelheid nodig; 
een cupje kan ongeveer vijf shots mee. Het 
cupje is niet bedoeld om leeg te gooien en 
verder dope in te vervoeren. Duur product! 



Filter Voorkomt gruis in de spuit en daarmee 
ontstekingen in de aders. 

Stericup 
 

Bevat een metalen cupje dat in plaats van een 
lepel gebruikt kan worden om dope te 
verwarmen. Door gebruik van de lepel van 
iemand anders kunnen hepatitis B en C 
overgedragen worden. Bevat verder een filter 
en een droge depper. Let op: kan aan de 
kleine kant zijn, omvallen of te heet worden. 
Een wasknijper als handvat kan problemen 
voorkomen. 

Containers 50-liter 
 

Bedoeld om 4-liter containers en 
zakcontainers veilig te verpakken. Niet 
bedoeld voor losse spuiten (te groot, wordt 
snel een afvalbak). 

Container 25-liter 
 

Bevat maximaal 500 spuiten, indien gevuld tot 
10 cm onder de rand. Bedoeld voor 
omruiladressen met grotere hoeveelheden.  



Container 4-liter geel/wit 
 

Bevat maximaal 100 spuiten (met naald en 
dop), gele gedeelte vol. Bedoeld voor 
omruiladressen met kleine hoeveelheden. 
Deze containers dienen afgevoerd te worden 
in een 50-liter container, daar passen vier tot 
vijf stuks in. 

Zakcontainer 
 

Hier kunnen 10 spuit-naald combinaties in, 
past in (jas)zak of handtas. Het is de 
bedoeling dat iedere gebruiker, die met kleine 
hoeveelheden spuiten over straat gaat, de 
beschikking heeft over een zakcontainer om 
gebruikte spuiten veilig op te bergen. Biedt 
deze actief aan. De container heeft een 
kinderveilige schuif-druk opening. Als hij 
gevuld is weggooien in een 25-liter of 50-liter 
container. 

   
Opmerking over de containers 
In de container horen spuiten, naalden en met bloed bevuilde deppers/verbandjes; geen papier en 
verpakkingen. 
 
   
Glijmiddelsachet Beppy 
action jelly 
 

Cocaïne en alcoholgebruik maken de vagina 
droger en zorgen er bij een man voor dat het 
langer duurt voordat hij klaar komt. Glijmiddel 
is heel belangrijk om scheuren van het 
condoom en beschadiging van slijmvliezen te 
voorkomen. Extra belangrijk bij anale seks. 
Zorg dat er bij condooms altijd ook glijmiddel 
beschikbaar is zonder dat bezoekers hierom 
hoeven te vragen. 

Condoom Glyder 
Ambassador 

Een veilig condoom voor zowel vaginale als 
orale en anale seks. 

 


