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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.

Durasol Rusticana met 2 zijtassen PROMOPACK

140324PROMO
Durasol Rusticana Groot
met 2 zijtassen in nylon

43x21x27cm - zwart
INCLUSIEF 

INFRAROOD THERMOMETER
372,60 €

349,00 €
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Antidecubitus alternating matras 30% KORTING

190145
Alternating matras 

met 
verwisselbare cellen

en 
regelbare pomp

284,66 €
199,50 €

Maximumgewicht patiënt: 145 kg.

Afmetingen matras: 200x90x10cm zonder flappen.

De matras bestaat uit 18 cellen  
(van 7,6 cm hoogte in opgeblazen toestand).

De cellen zijn bevestigd op de matras  
met drukknoppen.

Wordt geleverd met afwasbare beschermhoes.

Verpleegtas met uniek design PROMOPACK

140505
Verpleegtas - 44x25x27cm - Groen of Pink INCLUSIEF 12x Handgel 75ml pocketformaat

114,90 € - 84,95 €

12x

Lichte verpleegtas in polyester. De buitenkant heeft een PVC laag waardoor de tas waterdicht en afwasbaar is.
Ook de ritsen zijn bestand tegen hoge weerstand en de handvatten en schouderriem zijn extra versterkt. 

Met de tas wordt u opgemerkt in het donker door de reflecterende banden op de tas. Volume: 21,6 L.

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

Meliseptol Sensitive desinfecterende doekjes

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
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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 €

265220 Cocune vochtige washandjes met parfum  8 stuks 1,71 € 1,62 €
265222 Cocune shampooCap - haar wassen zonder water  1 stuk 2,85 € 2,71 €
265224 Cocune vochtige doekjes XL (22 x 37 cm)  64 stuks 3,32 € 3,15 €

Mefix: non-woven kleefpleister

Cocune - Verzorgend wassen zonder water

Zorgt voor een  
veilige fixatie

Dekt af en biedt  
bescherming

Gebruiksvriendelijk

15% KORTING

Vochtige washandjes  
Ideaal voor wassen op bed

De huid voelt zacht, 
glad en fris aan

Shampoo cap  
Heel eenvoudig, snel  
en comfortabel voor  

de patiënt: haar wassen 
zonder water.

Vochtige 
doekjes 

voor 
gezicht, 
lichaam 

en handen

Molicare Skin waslotion
Waslotion voor een 

milde reiniging 
van de gevoelige 
en belaste huid. 
Met verzorgende 

panthenol. 

Met lichte frisse geur,
pH-huidneutraal, 

dermatologisch getest

180172
Molicare Skin 

waslotion 
met pomp

500 ml
5,18 €
3,99 €

Physiologica Neusspray

Voor de behandeling  
van verstopte neus 

bij allergie, 
verkoudheid  
& sinusitis 

bij volwassen,  
kinderen  

en zuigelingen.

040716
Physiologica 
Hypernasal 
neusspray 

100 ml
10,95 €
9,30 €

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 €

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 €

Nitril handschoenen - poedervrij
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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.

Eindejaarsgeschenkjes (Zolang de voorraad strekt)

3918
Sanytol 

handzeep
met pomp 250 ml 
+ Eucerin 100 ml
huidverzorging

in geschenkverpakking
5,95 €

3919
Baidoa 

handcrème 100 ml
+ nagelknipper

+ Xmas Gift
in geschenkverpakking

3,00 €

3975
Molicare Skin 

waslotion 250 ml 
+ Molicare Skin hygiënische 

doekjes 10 st
(geschenkverpakking 

wordt apart bij geleverd)
3,95 €

3866BOX
Colgate BOX: 

Tandenborstel + 
Tandpasta 75 ml + 
Mondwater 100ml
(Nog plaats over
in de box om zelf
iets toe te voegen)

6,45 €

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 €


