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Bloeddrukmeter DS54 & DS55-20%
122210

Durashock 
bloeddrukmeter DS54 
met flexiport manchet

kalibratiegarantie:  
5 jaar
zwart

69,58 €
55,66 €

122220
Durashock 

bloeddrukmeter DS55 met 
flexiport manchet
kalibratiegarantie:  

10 jaar
zwart

91,66 €
73,33 €

Flexiport 
manchet

nr 10,11 & 12  

30,25 €
25 €

Pro BP2000 - digitale bloeddrukmeter -20%
meet snel = binnen de 20 seconden

meet de systolische en diastolische druk, de  
pulswaarde en gemiddelde arteriële bloeddruk
compacte afmetingen: L14,2 x B9,4 x H6,6 cm 

makkelijk om mee te nemen

122420
Pro BP2000 digitale professionele 

bloeddrukmeter met flexiport manchet 
223,25 €

178,85 €

122345 Macroview BASIC otoscoopset in zachte etui 745,36 € 575 €  
Macroview Basic otoscoopkop + Li-Ion Plus USB-handvat + USB-C oplaadkabel + 5 Lumiview Clear oorspecula

122339 Macroview PLUS otoscoopset met iExaminer in stevige etui  977,75 € 685 € 
Macrovieuw otoscoopkop Plus + Lithium-ion Plus handvat + USB-C oplaadkabel + iExaminer SmartBracket  
+ 2 SmartClips + 5 Lumiview Clear oorspecula 

122258 Tongspatelhouder 3,5V (past op alle handvaten van Welch Allyn) 240,79 € 199 € 

Macroview + Tongspatelhouder
MACROVIEW PLUS OTOSCOOP 

KIJK EN MAAK FOTO’S MET UW GSM
Volledig nieuw ontwerp: 

gebruiksvriendelijk design met uitermate breed gezichtsveld
Opslaan & delen met de Macroview Plus otoscoop: 

met iExaminer kan uw smartphone op de kop gemonteerd worden
Nieuwe heldere LumiView Clear oorspecula:

pediatrische specula tot 8x helderder zicht en specula voor volwassenen tot 4x helderder zicht.
Met langdurige LED-verlichting: 

zeer energiezuinig en geeft meer en witter licht dan een traditioneel halogeen lampje
Macroview Basic: geen aansluiting via Smartphone

122345 122339 122258
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GS300/600 onderzoekslamp op rolstatief
122320

WelchAllyn / HILLROM 
GS300 LED

 Onderzoekslamp op rolstatief
550 €    520 €

122322
WelchAllyn / HILLROM

GS600 LED
Onderzoekslamp op rolstatief

950 €    880 €

wit en helder licht
contactloze aan/uit schakelaar

LED lamp: levensduur 50.000 uren
flexibele arm

geeft vrijwel geen warmte af.

GS300 = 1 LED lamp 
15000 lux op 50 cm

GS600 = 3 LED lampen 
45000 lux op 50 cm

Onderzoekstafels Ritter / Midmark & tabouret

122505 Mortara Eli-230 EKG-toestel met standaard patiëntenkabel 1557,27 € 1395 €
122506 Mortara Eli-230 EKG-toestel met draadloze patiëntenkabel (WAM) 1752,08 € 1595 €

Afdruk op A4-formaat. 12 leads realtimevisualisatie op lcd-kleurenscherm. 
Afmetingen: 28,5x19x7 cm. Gewicht: +/- 2,63 kg.
Geleverd met pc-software.  
U kunt ECG-opnames op eenvoudige wijze in pdf overzetten via USB naar uw pc. 
Genderspecifieke volwassen en pediatrische criteria voor interpretatie.
Automatische selectie en weergave van de 10 beste seconden van het ECG-signaal.
Geleverd met patiëntenkabel, krokodillenklemmen, 100 kleefelektrodes en 1 rol papier.
Ref. 122506 is met draadloze patiëntenkabel zodat u de vrijheid heeft om 
toestel en patiëntenkabel tot 3 meter van elkaar te plaatsen.

122503 Draagtas voor Mortara Eli230 123,42 € 99 €

Mortara EKG-toestel + draagtas

150061N Ritter 204 onderzoekstafel (zonder tabouret) - Uit stock leverbaar*  2399 €
150062 RITTER 204 INCLUSIEF bijhorende tabouret t.w.v. 250 € i.p.v. 349,69 €  2649 € 
  - Uit stock leverbaar*  
*Uit stock leverbaar. Vraag naar de lijst met beschikbare kleuren 
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115134 CryoAlfa S (Super) in draagkoffertje inclusief   16gr  1 st 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

Ref. 104783
Set van 7 verschillende

types verlichtte 
oorcurettes met loupe

50 stuks
120 €

95 €

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.

Oorcurette met verlichting

Veroval digitale weegschaal
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

Ref. 313963
Veroval digitale weegschaal 

68,46 €

59,50 €

-15% Opsite Flexifix

020757 Opsite flexifix 10cmx10m 24,80 €   21,08 €

020768 Opsite flexifix GENTLE  10cm      51,25 €   43,56 € 
 met siliconen kleeflaag 
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KOMPACT: de Europese tegenhanger van de Ritter 204 onderzoekstafel

Ontdek de Kompact onderzoekstafel in onze toonzaal na afspraak.

De Kompact is uit VOORRAAD LEVERBAAR:  
vraag naar de lijst met beschikbare kleuren.

150020 Kompact onderzoekstafel  3786,09 € 2375 €
150021 Kompact onderzoekstafel met block ‘n roll wielsysteem  4251,94 € 2890 €

150019 optie: stopcontact aan beide zijden  385,99 € 310 €
150018 optie: beengedeelte in hoogte verstelbaar tot niveau van de tafel 266,20 € 215 €

150017 accessoire: rails 25x10 cm aan beide kanten van de tafel  199,65 € 160 €
150014 accessoire: lamphouder voor rails voor Promotal lampen  95,59 € 75 €
150013 accessoire: lamphouder voor rails voor WelchAllyn  lampen 82,28 € 65 €

Multifunctionele onderzoekstafel Kompact

Voordelen van de Kompact tafel t.o.v. de Ritter 204:

* robuuste, stevige tafel (25 kg zwaarder dan de Ritter 204)

* draagkracht tot 250 kg (Ritter tot 227 kg)

* grote opstap voor meer comfort en veiligheid 
   (26% groter dan Ritter)

* 2 jaar garantie (Ritter 204: 1 jaar garantie)

* personaliseerbaar met handige opties:

- stopcontact aan beide zijden van de tafel  
  (bij Ritter aan één zijde)

- block ’n roll: ingebouwde wieltjes, zodat de tafel  
  verplaatsbaar wordt (Ritter is niet verplaatsbaar)

- verstelbare papierrolhouder tot 60 cm breedte  
  voor grotere bescherming van het ligkussen

- totale lengte mogelijk van 214 cm 
  (21 cm langer dan Ritter)

- voetplank in hoogte verstelbaar tot  
  op het niveau van het zitkussen

Belangrijkste kenmerken van de Kompact:

* compacte tafel: H84 x B72 x D153 x L197 cm 
   (optie: L214 cm)
* ingebouwde hielsteunen
* volledig metalen lades aan de zijkant
* vele mogelijke accessoires:

- verstelbare armsteun
- verstelbare voetplank
- verstelbare ledlamp met dimmer
- lange zijrails (45 cm) voor grote reikwijdte lamp
- opslagruimte voor 2 papierrollen
- infuushouder

* keuze uit 12 kleuren
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040078 Dermaplast aqua 20 stuks 4,05 €
040088 Dermaplast aqua vingerpleister mix 16 stuks 3,60 €
040090 Dermaplast aqua fun 12 stuks 3,75 € 

               Waterafstotende pleisters voor discrete bescherming van kleine wonden.  
                      Deze pleisters zijn waterdicht en  luchtdoorlatend.  
                        Vormt een barrière tegen bacteriën en is huidvriendelijk.

EVERCARE Nitril handschoenen

18,95 €   16,45 €

080312 XS Nitril handschoenen
080323 S Nitril handschoenen
080325 M Nitril handschoenen
080324 L Nitril handschoenen
080329 XL Nitril handschoenen

Nitril handschoenen van
hoogwaardige kwaliteit.

Uitstekende pasvorm.

040644 Cosmopor Silicone    7,2 x 5 cm     50 stuks 33,18 €
040645 Cosmopor Silicone     10 x 8 cm     25 stuks 34,20 €
040646 Cosmopor Silicone     15 x 8 cm     25 stuks 45,79 €

 Het steriele snelwondverband met siliconen kleeflaag voor een zachte 
  en tegelijk veilige wondbedekking voor de gevoelige en beschadigde huid.

Cosmopor Silicone NIEUW

Dermaplast Aqua

Cosmopor E wondpleister-15%
040640 Cosmopor E  7,2 x 5 cm 50 st 8,93 € 7,59 €
040641 Cosmopor E  10 x 8 cm 25 st 7,98 € 6,78 €
040642 Cosmopor E  15 x 8 cm 25 st 11,36 € 9,11 €

Zelfklevend wondverband met niet-verklevend wondkussen.  
Voor de postoperatieve wondverzorging en  

verzorging van kleine wonden.


