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Meldingen en realtime-animatie op de smartphone  
om de patiënt te sturen in het correct afleggen van de test,  

wat zorgt voor betere resultaten
E-diary: symptomen en notities kunnen voor  

elke test worden toegevoegd
Gemakkelijk af te lezen grafische trends voor  
zelfmonitoring van spirometrie en oximetrie

Volledige stroom- en volumelus voor uitademings- en  
inademingsdebieten en real time plethysmografische  

curve op het scherm

122454
MIR Spirobank  
Oxi Spirometer 

+ Oximeter 
via Spirobank App

214,87 €
199,00 €

MIR Spirobank Oximeter & Spirometer via App

NIEUW

122220	 Durashock	bloeddrukmeter	DS55	met	flexiport	manchet	-	Zwart	 89,84 € 75,00 €
122221	 Durashock	bloeddrukmeter	DS55	met	flexiport	manchet	-	Blauw	 89,84 € 75,00 €
122222	 Durashock	bloeddrukmeter	DS55	met	flexiport	manchet	-	Rood	 89,84 € 75,00 €
122223	 Durashock	bloeddrukmeter	DS55	met	flexiport	manchet	-	Geel	 89,84 € 75,00 €

Durashock manuele bloeddrukmeter DS55

De Welch Allyn DuraShock DS55 is de perfecte professionele bloeddrukmeter voor  
het uitvoeren van handmatige bloeddrukmetingen:

Schokbestendig (76 cm)
Nauwkeurig en betrouwbaar
10 jaar garantie op calibratie

Innovatief design
Verkrijgbaar in 4 kleuren: zwart, rood, blauw en geel. 

Onderzoekslamp MS Flex met flexibele arm
153327
MS Flex 

Onderzoekslamp LED 
op verzwaard rolstatief

499,00 €
449,00 €

Technische gegevens van de MS Flex onderzoekslamp
 Lichtbron: LED 8W
 Lux op 50 centimeter: 25.000 lux
 Instelbare lichtintensiteit: Nee
 Kleurtemperatuur: 4.500 ºK
 Kleurweergave: > 97%
 Levensduur lamp: 50.000 uur
 Lengte arm: 70 cm
 Kleur: Wit

Technische gegevens van de MS Flex Plus onderzoekslamp
 Lichtbron: LED 12W
 Lux op 50 centimeter: 45.000 lux
 Instelbare lichtintensiteit: JA
 Kleurtemperatuur: 4.500 ºK
 Kleurweergave: > 97%
 Levensduur lamp: 50.000 uur
 Lengte arm: 70 cm
 Kleur: Wit

De krachtige LED-lichtbron biedt een uitzonderlijke lichtkwaliteit en een levensduur van meer dan 50.000 uur. De hoge prestatie  
van de kleurweergave zorgt voor een uitzonderlijke kwaliteit van wit licht. Dit zorgt op zijn beurt voor een uitstekend onderscheid en weergave van 

alle zichtbare kleuren op een natuurlijke en nauwkeurige manier. De lichtintensiteit kan bij model MS Flex niet ingesteld worden.  
Bij de MS Flex Plus kan dit wel. Dit model heeft een “+” en “-” knop waarmee u het licht feller of net wat zachter kan maken.

153328
MS Flex Plus 

Onderzoekslamp LED 
op verzwaard rolstatief

699,00 €
629,00 €

NIEUW
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040080	 DermaPlast	Effect	Blarenpleisters	-	KLEIN	 1,9	x	5,5	cm	 6	st	 4,99 € 4,24 €
040081	 DermaPlast	Effect	Blarenpleisters	-	GROOT		 4,5	x	7,5	cm	 6	st	 5,99 € 5,09 €
040082	 DermaPlast	Effect	Blarenpleisters	-	XL	 4,5	x	7,6	cm	 6	st	 6,99 € 5,94 €
Een hydrocolloïde pleister neemt het vocht van de blaar op en vormt tegelijkertijd een polsterende gellaag.  
Vermindert de druk en verzacht de pijn. Blijft veilig zitten door de afgevlakte, dunne randen.

040076	 Brandwondenpleister	Hydro	Burn	-	NIEUW 7,5 x 10 cm 3 st 8,95 € 7,61 €
040077	 Brandwondenpleister	Hydro	Burn	-	NIEUW  4,5 x 6,5 cm 3 st 5,90 € 5,02 €
Deze brandwondenpleister garandeert een snelle afkoeling van de wond en verzacht de pijn.  
Ideaal voor wandelaars. De kleefrand voor de fixatie rond het verband is fijn en discreet,  
verzekert een optimaal comfort en kleeft goed op de huid. De verwijdering is pijnloos.

Hydrogel en hydrocolloïde wondpleisters

15% KORTING

Propulse elektronisch oorspoelapparaat
104790

Propulse elektronisch 
oorspoelapparaat 
met 100 Jet Tips
INCLUSIEF 
OTOSCOOP

339,00 €

De ProPulse irrigator combineert een  
modern design met klassieke functies  

waardoor er een efficiëntere verzorging ontstaat. 
De gepatenteerde en unieke functies vormen  

een irrigatiesysteem dat veilig, handig  
en patiëntvriendelijk is.

Deze meter meet bovendruk, onderdruk  
en uw hartslag. En het belangrijkste:  

deze meter is klinisch gevalideerd  
en daarmee dus betrouwbaar.

Volautomatische bovenarm bloeddrukmeter
Geheugen voor laatste meting
Manchetmaat: 22 cm tot 32 cm

Eenvoudig in gebruik
Klinisch gevalideerd

Zeer eenvoudige bediening met één knop

Omron M2 bovenarmbloeddrukmeter

313912
Omron M2

Basic
bovenarmbloeddrukmeter

49,67 €
*42,50 €

(*Prijs incl. Bebat)

15% KORTING

Onderzoekstafel Ritter 204 met tabouret
150062

Onderzoekstafel Ritter 204
2801,15 €
2090,00 €

PROMO BIJHORENDE 
TABOURET

349,69 €
200,00 €

Rugleuning kantelbaar met gasveer
Handmatig kantelbare zitting

Afneembare bekleding
Uit/inschuifbaar voetkussen

Vervaardigd uit staal met epoxycoating
5 polystyreen laden uit een stuk 

Stalen uitschuifbare opstap met zelfblokkerende wielen
Ingebouwde uittrekbare en verstelbare beugels
Papierrolhouder (max. lengte 50 cm – ø 12 cm)

Hoogte incl. bekleding 84 cm
Lengte incl. uitgeschoven kniesteun 193 cm
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Coldpack met individuele cellen

020152/2
Cold pack 
18x25cm

Lange duur
2 STUKS

15,90 €
14,30 €

NIEUW

Onderzoekstafels Promotal

Eucerin UreaRepair verzorgingsproducten
264344

Eucerin UreaRepair Plus 
Doucheschuim 5% Urea 

MET PARFUM
250 ml

11,05 €

264340
Eucerin UreaRepair Plus 

Lotion met 5% urea
MET PARFUM

250 ml
16,95 €

Met een rustgevend,  
subtiel parfum reinigt dit  
lichte en mild reinigende 
schuim de huid effectief  

zonder deze uit te drogen.  
De huid voelt zacht  

en soepel aan.
Voor droge, ruwe huid  
op gezicht en lichaam

Met een rustgevend, 
subtiel parfum maakt dit 
intensief hydraterende 

verzorgingsproduct de droge 
en ruwe huid gladder 

voor een onmiddellijke 
en langdurige verzachting.
Voor de droge, ruwe huid 

van het lichaam.NIEUWNIEUW

HEINE DELTAone Dermatoscoop

NIEUW

120810
Heine 

Dermatoscoop 
DELTAone 

Standard edition 
Zwart

1027,22 €
*899,00 €

(*Prijs incl. Bebat)

Deze nieuwe dermatoscoop van Heine 
geeft een nog beter beeld, dankzij 

de 21 mm lens met schaalverdeling. 
Bovendien wisselt deze dermatoscoop 

met 1 druk op de knop tussen 
gepolariseerd en niet-gepolariseerd licht

door middel van de intuïtieve Toggle functie. 
De verlichting bevat LED HQ techniek 

die zorgt voor een natuurgetrouwe 
weergave van de kleuren.

Met behulp van de optionele Heine houder kunt u met uw 
mobiele telefoon foto’s maken en versturen.

- compact model, makkelijk mee te nemen
- 10 voudige vergroting
- dioptrie compensatie

- contactglas kan in de autoclaaf
- oplaadbaar handvat met Li-ion technologie
- compact en ergonomisch handvat

De flexibele binnen-cellen zijn omgeven door een tweede gel. 
Hierdoor wordt het afkoelingsproces over een  

beduidend langere periode gespreid,  
aan een vrij stabiele temperatuur (2°C – 5°C)

Ontstekingsremmend
Spier-ontspannend

Verdovend
Pijnstillend

Continue cryotherapie met constante temperatuur
Veilig (geen vrieswonden)

Ergonomisch & Makkelijk in gebruik

Voor elke
aankoop
uit
volgende
producten:

Voor slechts 
1€ 

bijhorende 
tabouret

923-10
BIJ AANKOOP 

VAN EEN 
PROMOTAL

ONDERZOEKSTAFEL

Voor elke
aankoop
uit
volgende
producten:

Voor slechts 
1€ 

bijhorende 
tabouret

923-10
BIJ AANKOOP 

VAN EEN 
PROMOTAL

ONDERZOEKSTAFEL

Zin in een 
nieuwe tafel? 

Nog even geduld: 
Spring Deals komen eraan 

(+- April tot eind mei)



Deforce Medical BV - Nijverheidsstraat 1 - 8850 Ardooie
Tel: 051/311 911 - Fax: 051/315 036 - info@deforcemedical.be - www.deforcemedical.be

266760 Pocket visco matras met bamboevezel 90 x 200 cm 795,00 € 750,00 €
266761 Pocket visco matras met bamboevezel 140 x 200 cm 1140,00 € 1095,00 €
266762 Pocket visco matras met bamboevezel 160 x 200 cm 1285,00 € 1230,00 €
266763 Pocket visco matras met bamboevezel 180 x 200 cm 1470,00 € 1399,00 €
Matras met pocketveren en visco-elastisch schuim: visco-elastisch schuim vindt zijn toepassing in  
de huiselijke, medische en verzorgingssector waar het aanbevolen wordt  
bij preventieve behandeling van nek- en rugklachten

* De tijk bestaat uit bamboevezel.  
  Door zijn zachtheid en groot absorptievermogen bijzonder aangenaam in zijn gebruik.
* Dankzij de maximale luchtcirculatie van de 3D-band wordt transpiratie vermeden. 
  Dit voorkomt warmte en vochtvorming in de matras en stopt de groei van schimmels en allergenen.
* Geschikt voor vaste en verstelbare lattenbodems
* De hoes is volledig afritsbaar
* Matrashoogte: 28 cm

Matras Pocket visco met bamboevezel

GRATIS VISCO-ELASTISCH HOOFDKUSSEN

Eénpersoonmatras  
= 1 hoofdkussen gratis.  
Tweepersoonsmatras  

= 2 hoofdkussens gratis.Hoofdkussen ter waarde van 59,95 €

EHBO-koffer voor Kinderen

400023
EHBO-Koffer

voor	KINDEREN
26x17x8cm

27,45 €
24,95 €

Naast een vrolijke, leuke sticker is de inhoud 
speciaal op kinderen afgestemd. 

Denk hierbij aan extra pleisters, kleine(re) windsels,  
snelverbanden en gazen. 

Ook bevat deze Kinderverbanddoos leuke kinderpleisters 
en zitten er 22 unieke stickers in.

Hiermee kunt u uw kind weer een lach op zijn of haar
gezicht bezorgen na een klein ongelukje, 
zodat ze snel weer verder kunnen spelen.

Voor de volledig inhoud van de koffer: 
zie www.deforcemedical.be

040700 Physiologica Fysiologische Oplossing  60 x 5 ml 9,95 € 7,95 €
Fysiologische neusoplossing voor de dagelijkse reiniging van de neus en ogen bij baby’s en volwassenen.

040729 Lamiderm PROTECT desinfecterende doekjes 70 stuks 8,95 € 7,65 €
Desinfecterende & reinigende doekjes met frisse eucalyptus geur. Speciaal ontwikkeld tegen het COVID-19 virus.

040725 Lamiderm Clean Wasgel 1 Liter 9,50 € 6,95 €
Wasgel die mag gebruikt worden door het hele gezin, groot & klein (baby). Op basis van natuurlijke bestanddelen.

040706 Proseptine Plus 125 ml 8,77 € 6,99 €
Proseptine Plus is ideaal voor het verwijderen van kleefverband, lijmresten en sporen van teer.

Qualiphar gezondheidsproducten

BIJ AANKOOP VAN 
2 EUCERIN SUN PRODUCTEN 

ONTVANGT U EEN 
GRATIS *LUNCHBOX

Eucerin Sun - Zonneproducten

* Jusqu’à l’épuisement du stock


