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 EKG-TOESTELLEN
Mortara Eli-230 EKG-toestel met interpretatie:  
Normale prijs = 1525,81 € - PROMOPRIJS = 1395 €
Mortara eli-230 met WAM draadloze patiëntenkabel:  
Normale prijs = 1716,99 € - PROMOPRIJS = 1595 €
Draagtas voor Mortara Eli230:  
Normale prijs = 117,07 € - PROMOPRIJS = 99 €

 ONDERZOEKSLAMPEN
GS300 op rolstatief: Normale prijs = 550,00 € - PROMOPRIJS = 499 €
GS600 op rolstatief: Normale prijs = 950,00 € - PROMOPRIJS = 850 €

 PRO BP2000 PROFESSIONELE DIGITALE BLOEDDRUKMETER
Handmodel geleverd met flexiport manchet nr 11 voor volwassenen:  
Normale prijs = 218,69 € - PROMOPRIJS = 179 €

 DURASHOCK MANUELE BLOEDDRUKMETER DS55:
Geleverd met flexiport manchet nr 11 voor volwassenen. 
Verkrijgbaar in 4 ≠ kleuren: zwart, blauw, rood & geel. 
Normale prijs = 89,84 € - PROMOPRIJS = 76 €

 FLEXIPORT MANCHETTEN:
Flexiport manchetten met velcro nr 10, 11 & 12: 
Normale prijs = 29,65 € - PROMOPRIJS = 25 €

WELCH ALLYN - HILLROM

Meting van SpO2 & hartslag

Superlicht & klein

Afmetingen: 58x36x33mm

Inclusief 2 AAA batterijen

ref.131045: 
scherm kan gedraaid worden

Pulsoximeter vingermodel
131045

Pulsoximeter  
vingermodel 

met lcd display

54,95 €

46,70 €

131043

Pulsoximeter  
vingermodel 

met led display

44,95 €

38,20 €

15% KORTING
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KOMPACT TAFEL: de Europese tegenhanger van de Ritter 204 tafel

Wenst u deze onderzoekstafel te bekijken, 
kom dan zeker langs in onze toonzaal (na afspraak).

150020 Kompact onderzoekstafel  3086,71 € 2375,00 €
150021 Kompact onderzoekstafel met block n’ roll wielsysteem  3534,41 € 2890,00 €

150019 Optie: stopcontact aan beide zijden  371,47 € 310,00 €
150018 Optie: beengedeelte in hoogte verstelbaar tot niveau van de tafel 256,52 € 215,00 €

150017 Accessoire: rails 25x10 cm aan beide kanten van de tafel  192,39 € 160,00 €
150014 Accessoire: lamphouder voor rails voor promotal lampen  91,96 € 75,00 €
150013 Accessoire: lamphouder voor rails voor WelchAllyn  lampen 78,65 € 65,00 €

Onderzoekstafel Kompact multifunctionele tafel

Verschillen met Kompact tafel & Ritter 204 tafel:

* ingebouwde wieltjes = verplaatsbare tafel (optie) 
   Ritter 204: niet verplaatsbaar

* grotere opstap dan Ritter: 26% groter !  
   Geeft meer comfort & zekerheid aan patiënt

* stopcontacten aan beide zijden van de tafel 
   bij Ritter slechts aan één kant

* voetplank gelijk met zitkussen mogelijk (optie)

* totale lengte mogelijk tot 214 cm (optie)  
   = 21 cm langer dan Ritter

* robuuster & steviger dan Ritter tafel: 25 kg zwaarder

* draagkracht: Ritter 204 - 227 kg / Kompact – 250 kg

* verstelbare papierrolhouder mogelijk – tot 60 cm;

   betekent méér bescherming van het ligkussen

* Garantie: Ritter 204 – 1 jaar / Kompact tafel – 2 jaar

Belangrijkste kenmerken:

* kompacte tafel: H84 x B72 x D153 (197-214cm)
* ingebouwde hielsteunen
* talrijke accessoires mogelijk:
      - verstelbare armsteun
      - opslagruimte v 2 papierrollen
      - verstelbare ledlamp met dimmer
      - lange zijrails voor grotere reikwijdte lamp etc.  
        = 45 cm lengte
      - infuushouder
      - verstelbare voetplank
* laden aan zijkant volledig in metaal
* keuze uit 19 kleuren
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104784

OtoClear Spray Wash Kit

OtoClear oorreinigingsset: 

1 sprayfles + 20 tips 

+ wateropvangbakje

85,00 €

75,00 €

104783

Set van 7 verschillende

types verlichtte 

oorcurettes met loupe

50 stuks

120,00 €

95,00 €

Het oorspoelsysteem is voorzien  
van een 470 ml sproeifles en  

een speciale 3-straals sproeikop.  
Deze sproeit het water in een hoek van  

30 graden in de gehoorgang en  
niet direct op het trommelvlies.  

Door de speciale vorm wordt  
overdruk in de gehoorgang voorkomen.

Ideale hulp om op een veilige manier 
oren te spoelen.

Het meest doeltreffende hulpmiddel om 
 veilig oorsmeer te verwijderen uit het oor.

Deze set biedt u een combinatie van veiligheid,  
een krachtige lichtbron van LED en lensvergroting.

Zelfs groot en moeilijk te bereiken oorsmeer kan nu in  
alle veiligheid en in vertrouwen verwijderd worden.

De 50 curettes in 7 verschillende modellen zorgen  
ervoor dat u op elke plaats, hoe moeilijk ook te bereiken, 

het overbodige oorsmeer kan verwijderen.

Dubbelzijdig borststuk

Converteerbare open kelk

Instelbaar membraam

Classic III = 5 jaar garantie

Cardiology IV = 7 jaar garantie 
Slang met dubbele lumen

*Enkel op standaard uitvoeringen

Oorreiniging + oorcurette met verlichting

Littmann stethoscopen
124004X

Littmann 
Classic III 

Stethoscoop

127,05 €

108 €
Kleuren: zwart, 

bordeaux, caribisch 
blauw, Paars, grijs, 

jargersgroen, 
lichtblauw, lemon, 

marineblauw & roze.

124038X

Littmann 
Cardiology IV 
Stethoscoop

268,62 €

228 €
Kleuren: zwart,  

framboos, jagersgroen, 
marineblauw, paars.

*15% KORTING

Durasol Rusticana met 2 zijtassen

115134 CryoAlfa S (Super) in draagkoffertje inclusief 1 patroon van 16gr 228,69 € 180,00 €
115128 CryoAlfa patroon met ventiel voor Super/Lux 16gr 1 st 43,56 € 39,20 €
115141 CryoAlfa patroon met ventiel voor Super/Lux 16gr 10 st 417,99 € 376,19 €
115143 CryoAlfa patroon met ventiel voor Super/Lux 25gr 1 st 54,45 € 49,01 €
115144 CryoAlfa patroon met ventiel voor Super/Lux 25gr 10 st 530,00 € 477,00 €

Betrouwbaar en gemakkelijk in gebruik

Veiliger en goedkoper - Hoge precisie

Constante temperatuur van -89°C

Afneembare cartridge (zelfs onder druk) met geïntegreerd ventiel

Zonder verdoving - Minimaal pijngevoel

Bevriezing - CryoAlpha

 
040601 Mefix 10m 5 cm  1st 3,10 € 2,64 €
040602 Mefix 10m 10 cm  1 st 5,09 € 4,33 €
040603 Mefix 10m 15 cm  1 st 7,69 € 6,54 €

Mefix: non-woven kleefpleister
Zorgt voor een  
veilige fixatie

Dekt af en biedt  
bescherming

Gebruiksvriendelijk

15% KORTING
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080319K Nitril handschoenen blauw Small 10 x 200 st 337,00 € 307,95 €
080320K Nitril handschoenen blauw Medium  10 x 200 st 337,00 € 307,95 €
080321K Nitril handschoenen blauw Large  10 x 200 st 337,00 € 307,95 €
080322K Nitril handschoenen blauw X-large  10 x 180 st 303,30 € 286,95 €

Meliseptol Sensitive desinfecterende doekjes

Nitril handschoenen - poedervrij

016103/6
PROMOPACK

Meliseptol Wipes Sensitive
VIRUSDODEND 

desinfecterende doekjes
6 x 100 stuks

80,96 €
77,70 €

Gebruiksklare doekjes voor desinfectie 
van medische hulpmiddelen

Krast niet op gevoelige oppervlakken

Actief tegen bacteriën, schimmels  
en virussen

Zacht, sterk & extra dik

Afmetingen doekjes: 18 x 20 cm

Deksel sluitbaar met een lichte klik

Inwerkingstijd: 1 – 5 minuten

Omnifix Silicone inclusief thermometer NIEUW

Omnifix Silicone: zelfklevende fixatiepleister met siliconenlijm.
Pijnloos te verwijderen, geschikt voor de gevoelige huid.

Omnifix Silicone: Waterproof dankzij de PU-film.
Eenvoudig aan te brengen dankzij de non-woven buitenkant.

Huidvriendelijk en ademend. Comfortabel te dragen.
Past zich goed aan de lichaamscontouren aan

Makkelijk te snijden & pijnloos te verwijderen.

040618
Omnifix SILICONE

10 cm x 5 m

INCLUSIEF
digitale thermometer

30,35 €
29,50 €

040640 Cosmopor E  7,2 x 5 cm 50 st 8,50 € 6,37 €
040641 Cosmopor E  10 x 8 cm 25 st 7,60 € 5,70 €
040642 Cosmopor E  15 x 8 cm 25 st 10,80 € 8,10 €

Cosmopor E wondpleister 25% KORTING

Zelfklevend wondverband met niet-verklevend wondkussen. Voor de 
postoperatieve wondverzorging en verzorging van kleine wonden.

030445K Cosi haft 4 cm x 20 m 20 stuks (=karton) 61,00 € 42,70 €
030446K Cosi haft 6 cm x 20 m 20 stuks (=karton) 74,80 € 52,36 €
030447K Cosi haft 8 cm x 20 m 16 stuks (=karton) 77,28 € 54,10 €
030448K Cosi haft 10 cm x 20 m 12 stuks (=karton) 70,32 € 49,22 €

Cosi Haft - cohesieve fixatiewindel 30% KORTING

Witte katoenen zelfklevende elastische fixatiewindel. 
Ze zijn huidvriendelijk en luchtdoorlaatbaar. Aangezien ze niet glijden, zijn ze uitstekend  

voor het vastleggen van verbanden op bewegende lichaamsdelen.
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266538 Hoofdkussen met met luxueuze bies 60 x 60 cm 54,15 € 43,30 €
266524 Donsdeken 2-delig / 4 seizoenen 140 x 200 cm 405,00 € 325,00 €
266529 Donsdeken 2-delig / 4 seizoenen 240 x 220 cm 753,00 € 602,50 €

Beddengoed in ganzendons 20% KORTING

vulling: 10% witte eendendons 
& 90% eendenveertjes,

Anti-huisstofmijt 
zacht & warm 

ventilerend

Verzorgingsproducten - Eucerin
264351

Promopack 1: 
1x Eucerin douche olie  

400ml met pomp  
+ 3 x Eucerin douche olie  

navulling 400ml
48,80 €

44,50 €

Voor een intens voedend effect.

 De huid is beschermd tegen  
uitdroging zelfs bij 
regelmatig wassen.

 De huid voelt  
soepel en zacht aan.

Veroval digitale weegschaal 10% KORTING
Afneembaar scherm met draadloze verbinding en  
uitklapbare display berekent en analyseert:
- gewicht - botmassa
- BMI - VETPERCENTAGE
- spierpercentage - percentage lichaamsvocht

Automatisch bepalen van uw calorieënbehoefte  
en uw ideaal gewicht

4 gebruikersgeheugens

Eenvoudig opslaan van gegevens met  
de Veroval medi.connect software

313963
Veroval digitale weegschaal 

65,50 €

58,95 €

Super zachte plaids 150 x 200 cm of 130 x 150 cm
3511G

Plaid 150 x 200 cm
grijs - 1 stuk

29,99 €

3511B
Plaid 150 x 200 cm

bruin - 1 stuk
29,99 €

Ideaal als geschenk  
(verpakt zoals op de foto).

Gemaakt uit microflanel, een superzachte 
kwaliteit die heerlijk comfortabel voelt.

4009
Plaid 130 x 150 cm

1 stuk
4 ≠ kleuren

7,95 €

Dash 3 in 1 WASPODS

Drievoudige actie: 
reinigt, verwijdert vuil 
en zorgt voor heldere 

kleuren

4360
PROMOPACK: Dash 3in1 PODS

6 DOZEN van 15 stuks 
45,90 €

36,95 €


