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BETA 400 F.O. otoscoopkop 3.5V LED                                                                                                                                                                                      
  
Beta 400 F.O. 3,5 Volt - Nieuwe otoscoopkop met 40% groter beeld !      
Metalen F.O. otoscoopmet vergroting van 4,2 en een super scherpe focus geeft de Beta 400, passend op alle Heine - 
lichtbronnen 3,5 Volt, een ongekend goed beeld van de gehoorgang en het trommelvlies. 
De Beta 400 geeft niet alleen een beter en 40% groter beeld, maar heeft door de hoogwaardige zuivere glazen lenzen 
ook een geweldige scherpte en contrast.       
  

     B-008.11.400                            334.69 €     - 20 %

BETA 4 USB en BETA 4NT handvatten                                                                                                                                                                               

Nieuwste generatie van oplaadbare handvatten met lithium-ion batterijen.
Meer dan dubbele capaciteit als de klassieke NIMH batterijen en geen memory-effect
 (capaciteitsverlies van de batterij).  Met indicator over laadtoestand van de batterij. 
      
X-07.99.388  Oplaadbaar BETA 4 USB handvat      316.90 € - 20 %  
   compleet met batterij en USB-oplader 
   Recupel                      0.12 €
   Bebat              0.07 €
X-07.99.396  Oplaadbaar BETA 4 NT handvat      232.20 € - 20 %  
   compleet met batterij, geschikt voor tafellader NT4 
   Bebat              0.07 €
X-02.99.494  Laadtoestel NT4 voor BETA 4 NT handvat     302.02 € - 20 %  
   Recupel                      0.12 €

Upgrade kits BETA 4 USB en BETA 4 NT                                                                                                                                                                           
NIMH handvatten van HEINE (BETA TR35, BETA NT en BETA L) gaan uit het gamma
vanwege de relatief lange laadtijd (20 uren versus 4 uren met  nieuwe Li-Ion technologie) en lage capaciteit.
Heeft u een NIMH handvat dan kan dit vrij eenvoudig omgevormd worden naar de nieuwe
generatie door middel van een HEINE upgrade kit.
       
X-010.99.388  Upgrade kit BETA 4 USB       252.16 € - 15 %  
   Bodemstuk BETA 4 USB, Li-Ion batterij 3.5V en USB lader met USB kabel. 
   Recupel                      0.12 €
   Bebat              0.07 €
X-010.99.420  Upgrade kit BETA 4 NT       373.41 € - 15 %  
   Bodemstuk BETA 4 NT en laadtoestel NT 4. 
   Recupel                      0.12 €
   Bebat              0.07 €
X-011.99.420  Upgrade kit BETA 4 NT       469.48 € - 15 %  
   Bodemstuk BETA 4 NT, Li-Ion batterij 3.5V en laadtoestel NT4. 
   Recupel                      0.12 €
   Bebat              0.07 €

        Geldig vanaf 11/10/2021 t.e.m. 31/12/2021



       Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen                                                             

Wandtransformator HEINE EN200                                                                                                                                                                                     

Diagnostische wandunit die naar wens kan opgebouwd worden.  
Wandunit met 2 handvatten (3.5V) waarbij gelijktijdig gebruik van de handvatten mogelijk is.
Bijzonder energiezuinig.  Handgrepen kunnen met alle HEINE 3.5V LED of halogeen instrumentenkoppen gecombineerd 
worden.  
Eenvoudig te reinigen.  Automatisch in-en uitschakelen van de handgrepen bij het verwijderen of terugplaatsen.
Automatische uitschakeling van het handvat na 15 minuten (bij niet-gebruik of niet teruggeplaatst handvat).
Uitgerust met USB interface.  Soft-start technologie verlengt de levensduur van de lampjes van de instrumenten.
Lichtsterkte traploos instelbaar tussen 3% en 100%.  Diefstalbeveiliging d.m.v blokkageschroef.
Wandtransformator geleverd met 2 handvatten zonder instrumentenkoppen!

    X-095.12.250                            481.58 €     - 20 %
    Recupel                 0.12 €

Wandtransformator HEINE EN200/1                                                                                                                                                                                     

Idem als voorgaande, doch module met 1 handvat

    X-095.12.252                            376.79 €     - 20 %
    Recupel                 0.12 €

Otoscoopsets HEINE BETA 400 FO                                                                                                                                                                                     

Komplete otoscoopset in opbergetui: 1 otoscoopkop BETA 400 FO, 1 set herbruikbare oorspecula, 10 disposable oorspecula
1 vervanglampje (halogeen), 1 oplaadbaar handvat BETA 4 USB met USB-oplader.
    

    Ref. B-143.28.388  Met LED verlichting               687.28 €     - 30 %
    +Recupel                 0.12 €
    +Bebat                  0.07 €

Onderzoekslamp Welch Allyn GS 300                                                                                                                                                                              

    Onderzoekslamp met LED-verlichting : zeer wit licht en waarheidsgetrouwe  
    lichtweergave, 5.500° K.  LED-verlichting geeft geen warmte af.  
    Lage energieconsumptie en geen vervanglampen nodig !
    Touchless aan / uit bediening, wat risico op kruisbesmetting aanzienlijk reduceert. 

    WA 44452 Op verrijdbaar vijfvoetstatief               630.41 €  -25 %
    Recupel                 0.12 €
 



       Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen                                                             

Onderzoekslamp Welch Allyn GS 600                                                                                                                                                                              

    Onderzoekslamp met LED-verlichting : zeer wit licht en waarheidsgetrouwe  
    Levensduur ca. 50000 bedrijfsuren, lichtvermogen 45000 Lux.
    Brede belichtingskop met 3 LED-lampen: ideal voor kleine ingrepen.
    Flexibele zwanenhals (79 cm)
    Touchless aan / uit bediening, wat risico op kruisbesmetting aanzienlijk reduceert. 

    WA 44602 Op verrijdbaar vijfvoetstatief            1089.00 €  -25 %
    Recupel                 0.12 €

Otoscoopset Macroview LED                                                                                                                                                                                                

    WA 25272-MSL 
    Otoscoopset MacroView: Nieuwe innovatieve 3.5 V otoscoopset
    Set bevat: 3.5 V Handvat, Macro View LED otoscoopkop 
    Lithium-ion handvat, handige bureaulader + transfo
    4 duurzame specula’s.  geleverd in een étui                         712.69 €     - 30 %
    Recupel                  0.12 €
    Bebat                  0.07 €

Elektronische bloeddrukmeter ProBP 2000-P                                                                                                                                                                                                                                          

Zéér nauwkeurige en betrouwbare digitale bloeddrukmeter.  Met één druk op de knop wordt de bloeddruk gemeten
vanaf het momentdat de manchette wordt aangepast (Sure BP technologie).  Latexvrije manchette met roterende
Flexiport-connectie, laat toe om eenvoudig en snel van manchette te wisselen.  Alle manchetten zijn compatibel met
de manuele bloeddrukmeters van Welch Allyn.  Toestel ook geschikt voor kinderen mits gebruik van aangepaste manchette.
Geleverd met manchette N°11 voor volwassenen, 4 AA batterijen en netstroomadapter

    WA 20000-P       243.21 € - 25 % 
    Recupel                      0.40 €
    Bebat                               0.29 €

Bloeddrukmeters Welch Allyn Durashock                                                                                                                                                                      
 
55-01-189  Bloeddrukmeter DS55: model met enkele uitgang, in etui    89.84 €      - 25 %

54-L1-189  Bloeddrukmeter DS54: model met enkele uitgang, in etui    75.93 €      - 25 %

55-41-149  Bloeddrukmeter DS55: model met enkele uitgang en rode accenten, in etui   89.84 €      - 25 %

Thermoscan PRO 6000                                                                                                                                                                                                          

     WA 06000-200 
     Oorthermometer voor snelle & nauwkeurige metingen.
     Geheugentoets voor weergave van de laatste meting.
     Hygiënisch, werkt met lensfilters.  Duidelijk afleesbare LCD display.
     60-seconden timer ondersteunt het handmatig met van hartslag en ademhaling.
     Automatische uitschakeling na ca. 10 seconden.
     Wordt geleverd met houder en 20 lensfilters                226.88 €     - 20 %
     Recupel                  0.40 €
     Bebat                  0.15 €  
 



       Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen                                                             

EKG toestel Mortara Eli 230                                                                                                                                                                                                   

- Compact en draagbaar toestel met 12 afleidingen met het hoog aangeschreven Veritas  
   protocol/algoritme, om zeer verfijnde analyses te maken op basis van geslacht en leeftijd  
- Eenvoudige bediening met een A4 print-out (EKG-rollen breedte 210 mm)   
- Toestel bedoeld om te werken op papier: uitstekende kwaliteit, doch minder geschikt   
   om digitaal te werken (enkel geslacht en leeftijd van de patiënt kunnen via 
   het toetsenbord ingebracht worden, GEEN naam)   
- Het is evenwel mogelijk om EKG-data digitaal op te slaan op een USB-stick en    
  in PDF-formaat over te brengen naar het medisch dossier van de patiënt   
- EKD-signalen worden duidelijk op het LCD-kleurendisplay weergegeven ter beoordeling vooraf,
  achteraf kunnen deze tevens met de interpretatieteksten op het display worden getoond. 
- Toestel heeft geheugenbuffer van 60 seconden waaruit automatisch de beste 10 seconden     
   van het EKG-signaal kunnen worden gedetecteerd.  
- Toestel werkt met klassieke patiëntenkabel, DRAADLOZE patiëntenkabel in optie beschikbaar 
- Geleverd met 100 disposable EKG-elektroden en 1 rol papier, zonder draagtas   
- Afm. toestel: 28,5 x 19 x 7 cm; gewicht 2,6 kg   
- Voeding netstroomadapter en herlaadbare batterij   

ELI230-BDB                        1525.81 € - 15% 
+Recupel                     0.12 €
+Bebat                      0.07 €
ELI230-ADB met draadloze patiëntenkabel                                  1716.99 € - 15 % 
+Recupel                   0.12 €
+Bebat                    0.07 €

Draadloos verlichtingssysteem voor vaginaal specula Welch Allyn                                                                                                              

     LED-lichtsysteem voor optimale visualisatie tijdens gynecologisch onderzoek.
     Draadloos en oplaadbaar verlichtingssysteem dat 80 minuten licht geeft
     (werkt op Lithium-ION batterijen, oplaadtijd ca. 6 uur)
     Lichtbron schakelt automatisch aan en uit, wanneer ze in de Kleenspec vaginale
     specula geplaatst wordt of eruit verwijderd wordt.

     WA.80015                    415.03 €     - 30 %
     +Recupel                0.12 €

Macroview PLUS otoscoopset                                                                                                                                                                                               

     Nieuwe otoscoopset met iEXAMINER-functie
     Sure-Color LED-verlichting, lange levensduur (LED-lamp NIET vervangbaar) 
     Blikveld driemaal groter dan bij standaard otoscopen, vergroting 5x groter. 
     Geschikt voor digitaal gebruik met iEXAMINER ( OPTIONEEL)   
     Via iEXAMINER Smart Bracket kan een brede waaier aan Smartphones  
     aan de otoscoop bevestigd worden.  Smartphone en Macroview Plus   
     otoscoop kunnen eenvoudig gekoppeld worden met Smart-Clip  
     Via de gratis i-Examiner-app kunnen beelden eenvoudig gedeeld worden
     met collega’s.  Compatibel met bestaande 3,5V handvatten en met bestaande
     disposable oorspecula    

     Inhoud set: - Macroview Plus otoscoop   
       - Handvat Lithium-Ion Plus met USB-oplader  
       - iEXAMINER Smart Bracket    
       - opbergétui met rits    
     WA.71-XM3LXE                    977.68 €     - 21 %
     +Recupel                0.12 €
     +Bebat                 0.07 €



       Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen                                                             

Panoptic PLUS ophtalmoscoopset                                                                                                                                                                                     

     Sure-Color LED-verlichting, lange levensduur (LED-lamp NIET vervangbaar) 
     20x grotere weergave dan bij standaard ophtalmoscopen    
     Inclusief bekende focuswielen en standaard diafragma’s    
     Geschikt voor digitaal gebruik met iEXAMINER ( OPTIONEEL)   
     Technologie van ooguitlijning (EYE ALIGNMENT) helpt de blik van de   
     patiënt te leiden, waardoor U eenvoudig in het oog/fundus kan kijken 
     Via de i-EXAMINER Smart Bracket kan een brede waaier aan Smartphones  
     aan de ophtalmoscoop gemonteerd worden.      
     Via de gratis i-EXAMINER-app kunnen beelden eenvoudig vastgelegd en  
     gedeeld worden met collega’s      
 
     Inhoud set: - Panoptic Plus opthalmoscoop   
       - Handvat Lithium-Ion Plus met USB-oplader  
       - iEXAMINER Smart Bracket    
       - opbergétui met rits    
     WA.71-PX3LXE                  1383.03 €     - 21 %
     +Recupel                0.12 €
     +Bebat                 0.07 €   
 
Panoptic Macroview PLUS set                                                                                                                                                                                            

     Nieuwe diagnostische set met Macroview Plus otoscoop en PanOptic Plus 
     ophtalmoscoop. Geschikt voor gebruik met iEXAMINER-systeem: met dit systeem  
     kunnen beelden eenvoudig vastgelegd en gedeeld worden   
 
     Inhoud set: - Macroview Plus otoscoop   
       - PanOptic Plus ophtalmoscoop   
       - Handvat Lithium-Ion Plus met USB-oplader  
       - iEXAMINER Smart Bracket   
       - opbergétui met rits   
     WA.71-PM3LXE                  1997.71 €     - 21 %
     +Recupel                0.12 €
     +Bebat                 0.07 €  
Stethoscopen Littmann                                                                                                                                                                                            

     Littmann Core digitale stethoscoop schakelt tussen analoge en 
     versterkte luistermodus.
     Dubbel RVS borststuk, instelbaar, geschikt voor auscultatie van volwassenen
     en kinderen. Met zwarte slang en zwart borststuk.
     Oordopjes met zachte afdichting zorgen voor comfortabele pasvorm en
     uitstekende geluidsocclusie
     Maakt verbinding met EKO-software om hartgeluidsgolven te normaliseren
     en te delen.  Tot 40x versterking (op piekfrequentie, vs analoge modus)
     Actieve ruisonderdrukking vermindert ongewenste achtergrondgeluiden
     Geschikt voor gebruik met diverse mobiele toestellen

     DM 8490                    399.30 €     - 16 %
     +Recupel                0.12 €
     +Bebat                 0.07 €  

     DM 8572  Idem als voorgaande met spirgelend borststuk    435.60 €     - 16 %
     +Recupel                0.12 €
     +Bebat                 0.07 € 



       Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen                                                             

Stethoscopen Littmann                                                                                                                                                                                                        

     Model Classic III is een monitoring bewakingsstethoscoop

     Littmann  Classic III met standaard borststuk              130.68 €  - 15 %
     Littmann  Classic III met gekleurd borststuk               145.20 €  - 15 %

     Verkrijgbaar in: blauw, bordeaux, zwart, groen, lavendel, blauw 
      Emerald groen, citroengeel, chocolade met koperen borststuk

     Model Cardiology IV is een diagnostisch model en stelt de arts in staat 
     om subtiele verschillen in de gezondheidstoestand te ontdekken

     Littmann  Cardiology IV met standaard borststuk              272.25 €  - 15 %
     Littmann  Cardiology IV met gekleurd borststuk              296.45 €  - 15 %

      Verkrijgbaar in:  zwart, bordeaux, marineblauw, jagersgroen,
       paars, framboos & caribisch blauw

Freezpen 8G                                                                                                                                                                                                                                  

     CL-FP-02
     Doeltreffend cryotherapie-toestel voor de behandeling van diverse goedaardige
     huidafwijkingen: wratjes, fibromen, goedaardige moedervlekken 
     Precieze en vrijwel pijnloze werking
     Freezpen werkt met N2O-gaspatronen onder hoge druk (50-55 bar)
     Deze zorgen voor een krachtige straal en voor een effectieve behandeling 
     welke penetreert met 1 mm per 5 seconden tot een maximale diepte van 6 mm
     Werkt met 8 gr. patronen (ca. 12 behandelingen)
     Geleverd met 2 applicators.
 
     Omruilactie voor oude cryopen classic of voor cryotherapietoestel
     van een ander merk!  Koop de Freezpen voor 1537.61 € (i.p.v. 1808.95 €)
      en ontvang GRATIS 3 dozen patronen ter waarde van 381.15 €
      Goed voor ca. 315 GRATIS behandelingen

Oorspoelsysteem Otoclear                                                                                                                                                                                                                                  

     Handige set om oorsmeer te verwijderen
     Systeem wordt geleverd met 500 ml sproeifles met unieke Otoclear Tips
     (3-stralige oortips): deze oorreinigerinstips sproeien het water in een hoek
     van 30 graden in de gehoorgang en niet direct op het trommelvlies,
      waardoor overdruk in de gehoorgang vermeden wordt
     Disposable oorreinigingstips hebben een unieke vorm waardoor deze
     niet te diep in het oor kunnen doordringen (vervaardigd uit zacht 
     silicone materiaal)
     Systeem kan zonder wateraansluiting of netstroom gebruikt worden
     Pomp van sproeifles kan manueel ingedrukt worden om watertoevoer
     te onderbreken
     Systeem bevat 1 sproeifles 500 ml, plastic oorbeker/opvangbakje en 
     20 Otoclear tips.

     BIO/7290                     73.21 €     - 5 %



       Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen                                                             

Steristrip                                                                                                                                                                                                                                          

   Steriele hechtpleisters, verpakt per 50 stuks
     
     DM R 1540  3 x 75 mm               40.28 €  - 25 %
     DM R 1541  6 x 75 mm               40.28 €  - 25 %
     DM R 1542  6 x 38 mm               40.28 €  - 25 %
     DM R 1546  6 x 102 mm               57.24 €  - 25 %
     DM R 1547  12 x 102 mm               57.24 €  - 25 %

Tegaderm + Pad                                                                                                                                                                                                                           

      Transparant verband met een absorberende kompres

      DM 3582  5 x 7 cm  per 50 stuks              24.91 €  - 20 %
      DM 3584  6 x 10 cm per 50 stuks              34.98 €  - 20 %
      DM 3586  9 x 10 cm per 25 stuks              23.74 €  - 20 %
      DM 3589  9 x 15 cm per 25 stuks              25.97 €  - 20 %
      DM 3590  9 x 20 cm per 25 stuks              39.01 €  - 20 %
      DM 3591  9 x 25 cm per 25 stuks              44.10 €  - 20 %
Micropore                                                                                                                                                                                                                                       

      Chirurgische fixatiepleister

      DM 153024       1.25 cm x 9.1 m        per 24 rollen             10.60 €  - 20 %
      DM 153012       2.50 cm x 9.1 m        per 12 rollen             10.60 €  - 20 %

Transpore                                                                                                                                                                                                                                        

      Transparante chirurgische fixatiepleister

      DM 152724       1.25 cm x 9.1 m        per 24 rollen             21.20 €  - 20 %
      DM 152712       2.50 cm x 9.1 m        per 12 rollen             21.20 €  - 20 %

Scotchcast                                                                                                                                                                                                                                        
 
     Synthetische gipswindels, verpakt per 10 stuks

     DM 82002                     5 cm x 3.6 m                             75.53 €  - 25 %
     DM 82003               7.5 cm x 3.6 m                             87.93 €  - 25 %
     DM 82004                         10 cm x 3.6 m                         100.17 €  - 25 %
     DM 82005              12.5 cm x 3.6 m             132.50 €  - 25 %

Dermabond                                                                                                                                                                                                                                    
   
     AD.6   Dermabond 0.5 ml  per doos (6 st.)          169.60 €  - 20 %
     ADM.12  Dermabond 0.36 ml per doos (12 st.)       209.63 €  - 20 %



       Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen                                                             

Bionix oorcuretten                                                                                                                                                                                                                      

Disposable oorcuretten met een afzonderlijke LED lichtbron.  Zeer handig in gebruik.  Verpakt per 50 st.
 

I5.2210    Type Angleloop, met tip van  4 mm. in de vorm van een hoek.        104.00 €     - 15 %
I5.2220    Type Microloop, met tip van 3 mm. in de vorm van een lus.              104.00 €     - 15 %
I5.2230    Type Wavecurette, met golvende tip (diameter 2,5 mm.)            104.00 €     - 15 %
I5.2240    Type Flexloop met tip van 4 mm.               104.00 €     - 15 %
I5.2250    Type Ceraspoon met tip van 4 mm. lepelvormig                  104.00 €     - 15 %
I5.2260    Type Infantscoop met lepelvormige tip van 2 mm.                  104.00 €     - 15 %
I5.2270    Type Versaloop met tip van 3 mm.                     104.00 €     - 15 %

DAX Handontsmetting                                                                                                                                                                                                           
Hygiënische en chirurgische handontsmetting
Werkt snel en kleeft niet na het verdampen.  Bevat 75% gedenatureerde ethanol. 
Toevoeging van glycerine en caprylyl glycol als hydraterende ingrediënten maakt dat de huid
haar natuurlijke vochtbalans behoudt en voorkomt dat ze uitdroogt. Zonder parfum en zonder kleurstof.
Bacteriedodende, schimmeldodende, microbacteriendodende en virusdodende werking.

Promo: Bij aankoop van 3 vullingen DAX clinical 1000 ml ontvangt u de DAX manuele dispenser GRATIS (waarde 30.25 €) 
PUSH dispenser (MD153) Gesloten model in witte kunststof (28 x 12.5 x 12.5 cm).  Afsluitbaar.  Door met de handpalm op 
de dispenser te drukken verkrijgt u de gewenste dosering handontsmetting.

Promopakket: 3x 1000 ml DAX clinical + 1x DAX PUSH dispenser                     48.96 €

Dokterstassen DURASOL & BOLLMANN                                                                                                                                                                                                             

     10% KORTING op het hele gamma 

Hechtingsdraden ETHICON                                                                                                                                                                                                             

     5% KORTING op het hele gamma bij afname  van gesloten verpakking (36 st.)


