Geldig vanaf 01/05/2021 t.e.m. 16/07/2021
Bloeddrukmeters HEINE
			Gamma 5 bloeddrukmeter met schokbestendige polyamide behuizing.
			
Latexvrij, geschikt voor links- en rechtshandigen. Geleverd met étui
			M-000.09.230								 87.00 € - 20 %
			Gamma 7 bloeddrukmeter met dubbelwandige schokbestendige behuizing.
			
Latexvrij, geschikt voor links- en rechtshandigen. Geleverd met étui
			
M-000.09.232							
				

126.93 € - 20 %		

			Gamma XXL modellen duurzame polycarbonaat constructie. Grote manometer van 130mm
			
Steeds met latexvrije manchet en houder voor manchet.
			
			
			

M-000.09.323
M-000.09.322
M-000.09.326

Wandmodel					
Tafelmodel					
Statiefmodel					

164.32 € - 20 %		
154.64 € - 20 %
328.76 € - 20 %

Stethoscopen HEINE
			Gamma 3.2 model met dubbel borststuk, voor optimale akoestische prestaties.
			
Hygiënisch mat gechromeerde uitvoering met zwarte slang
			
Met membraan van 44 mm en kelk van 30 mm
			M-000.09.942								 64.01 € - 20 %
			Cardio C3 model met dubbel borststuk speciaal voor cardiologie.
			
Uitmuntende akoestische prestaties voor auscultatie van hartgeluiden.
			
Met membraan van 45 mm en kelk van 30 mm
			

M-000.09.944							

Tel: 03/237.99.61

van.houdt@telenet.be

180.05 € - 20 %

www.vanhoudt-medical.be

Dermatoscoop Delta One
Zeer complete dermatoscoop die gebruik maakt van de modernste technologie				
Kristalhelder beeld door het achrometrische optische Heine-systeem						
Excellente kleurweergave door Heine LED HQ verlichting. Lens Ø 21 mm met schaalverdeling			
Polarisatie mogelijk waardoor verblindingsvrij kan gewerkt worden (niet reflecterend)					
- compleet model, makkelijk mee te nemen						
- 10-voudige vergroting						
- wireless connectie						
- contactschijf kan geautoclaveerd worden (geen kruisbesmetting)						
- oplaadbaar handvat met Li-Ion technologie						
- aangepaste lichtintensiteit: 3 graden van lichtsterkte						
- Toggle-functie: met 1 druk op de knop kan geschakeld worden tussen 						
gepolariseerd en niet-gepolariseerd licht						
Met behulp van optionele houders kunnen met de mobiele telefoon foto’s gemaakt				
worden en verstuurd worden (vanaf iPhone 6, niet geschikt voor de Plus versies)					
Verkrijgbaar in 2 kleuren. Geleverd met étui, USB-kabel, adapter en contactschijf					
				K-210.28.305		
Delta One standaard zwarte kleur
1047.86 € - 20 %
				
Recupel					
		
0.12 €
				Bebat								 0.07 €

Dermatoscoop Delta 30
Dermatoscoop met vernieuwde technologie
LED HQ verlichting zorgt voor natuurgetrouwe weergave van de kleuren
Lens Ø 30 mm met schaalverdeling: groot lichtveld
Toggle-functie zodat met 1 druk op de knop kan geschakeld worden tussen gepolariseerd
en niet-gepolariseerd licht
- 3 trappen van lichtintensiteit
- 10-voudige vergroting
- autoclaveerbaar contactglas om kruisbesmettingen tegen te gaan
- oplaadbaar handvat met LI-ION technologie; zeer compact
- wireless connectie
Compatibel met de iPhone vanaf versie 6, dus optionele houders om foto’s te maken
en te versturen
Geleverd met étui, USB-kabel, adapter en contactschijf
				K-230.28.305		
Delta 30				
1479.83 € - 20 %
				
Recupel					
		
0.12 €
				Bebat								 0.07 €
				X-002.95.212		
Tafellader voor Delta 30		
220.95 € - 20 %
				
Recupel					
		
0.12 €
Accessoires voor beide modellen
K-000.34.260			
Houder voor iPhone 6 / 6s						
K-000.34.261			
Houder voor iPhone 7 / 8						
K-000.34.262			
Houder voor iPhone X / XS					
K-000.34.263			Houder voor iPhone XR						
K-000.34.264			Houder voor iPhone 11						
K-000.34.265			Houder voor iPhone 12						
K-000.34.266			
Houder voor iPhone 12 Mini					
K-000.34.267			
Houder voor iPhone 12 Pro					
K-000.34.270			Universele smartphone connector					
				Voor smartphones waarbij de camera niet uitsteekt

Prijzen gelden inclusief BTW

60.50 € - 20 %
60.50 € - 20 %
60.50 € - 20 %
60.50 € - 20 %
60.50 € - 20 %
60.50 € - 20 %
60.50 € - 20 %
60.50 € - 20 %
35.82 € - 20 %

Kortingen nog in mindering te brengen

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
				+Recupel
					
				+Bebat
						

664.05 € - 30 %
0.12 €
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
					Recupel					
		

649.77 € -20 %
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 €
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 €
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

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 € - 10%
+Recupel										
0.12 €
+Bebat										
		
0.07 €
ELI230-ADB met draadloze patiëntenkabel		
			
		
1716.99 € - 10 %
+Recupel										
0.12 €
+Bebat										 		 0.07 €
EKG toestel Mortara Eli 150C
- 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: levert tijdswinst op, daar het opnieuw		
moeten maken van een EKG in een aantal gevallen wordt voorkomen			
- 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 		
ELI150C-ADB-AAABX

Model met klassieke patiëntenkabel en USB poort

			

ELI150C-ADB-AACBX
Model met klassieke patiëntenkabel en ethernet LAN aansluiting
		
					
ELI150C-ADB-AAGBX
Model met klassieke patiëntenkabel en wireless ethernet LAN aansluiting

2553.10 € - 15%
2807.20 € - 15%
3375.90 € - 15%

ELI150C-BDB-AACBX

Model met draadloze patiëntenkabel en ethernet LAN aansluiting met kabel 2988.70 € - 15%

ELI150C-BDB-AAGBX

Model met draadloze patiëntenkabel en wireless ethernet LAN aansluiting

+Recupel (op alle modellen)								
+Bebat (op alle modellen)							
		

Prijzen gelden inclusief BTW

3569.50 € - 15%
0.12 €
0.07 €

Kortingen nog in mindering te brengen

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 €

Tegaderm + Pad
			 		

Transparant verband met een absorberende kompres

			
		
DM 3582		
			
		
DM 3584		
			
		
DM 3586		
			
		
DM 3589		
			
		
DM 3590		
		
			
DM 3591		
			
Bloeddrukmeters Welch Allyn Durashock

		
		
		
		
		
		

24.91 €
34.98 €
23.74 €
25.97 €
39.01 €
44.10 €

- 20 %
- 20 %
- 20 %
- 20 %
- 20 %
- 20 %

54-01-189		

Bloeddrukmeter DS54: model met enkele uitgang, in etui 			

68.06 €

- 25 %

55-41-149		

Bloeddrukmeter DS55: model met enkele uitgang en rode accenten, in etui

89.84 €

- 25 %

Dermabond
			
			
AD.6			
			
ADM.12		

5 x 7 cm		
6 x 10 cm
9 x 10 cm
9 x 15 cm
9 x 20 cm
9 x 25 cm

Dermabond 0.5 ml per doos (6 st.)
Dermabond 0.36 ml per doos (12 st.)

169.60 €
209.63 €

- 20 %
- 20 %

Orlin vloeibare handzeep
Vloeibare handzeep, niet geparfumeerd, zonder kleurstoffen en zonder parabenen
en zonder parabenen. PH-waarde 5,9. PET-fles voorzien van klapdop
Fles kan gewoon op een wastafel of werkblad staan, of gebruikt worden om
een bestaande flacon weer op te vullen
Uiterst geschikt voor gebruik in levensmiddelenindustrie en in
medische praktijken. Gewoon te gebruiken met bevochtigde handen
en vervolgens te spoelen met schoon water. Fles à 1 liter (geleverd met doseerpomp.			

11.50 €

Promo: 5 kopen + 2 GRATIS (zolang de voorraad strekt)
Asept wipes
Desinfekterende doekjes voor oppervlakten. Werkzaam tegen bacteriën, virussen en schimmels.
Flacon met 150 uittrekdoekjes (20 x 20 cm)								

12.10 €

Promo: 4 kopen + 2 GRATIS (zolang de voorraad strekt)

Prijzen gelden inclusief BTW

Kortingen nog in mindering te brengen

