MEDISCHE HULPMIDDELEN
Bloeddrukmeters
020001970
Digitale bloeddrukmeter Beurer BM49
Spraakweergave in Frans, Duits,
Italiaans en Nederlands.
Bovenarmmeter voor de bloeddruk en
de polsslag, geheugenopslag en
mogelijkheid om opgeslagen waarden
te raadplegen (met afleesbare
datum), volumeregeling.
Inclusief batterijen en beschermtas.
020002306
Adapter voor bloeddrukmeter
“Beurer BM49”.
OP BESTELLING.

020002394
Armband XL voor bloeddrukmeter
Beurer R1970.
Voor een armomtrek van
35 tot 44 cm.

020002129
Medisana BU 535.
Bovenarmmeter voor de bloeddruk en
polsslag.
Extra groot, goed leesbaar display.
Spraakweergave in Nederlands,
Frans, Engels, Duits, Italiaans en
Turks met aanpasbaar geluidsniveau.
Nauwkeurige bloeddrukmeting met
diagnosefunctie.
Raadplegen van de opgeslagen
waarden met weergave datum.
Geheugencapaciteit : 2 x 120
metingen.
Inclusief 4 batterijen AAA 1,5 V. en
opbergetui.

020002131
Tensioflash KD-795.
Automatische polsbloeddrukmeter.
Spraakweergave in Nederlands,
Frans, Engels, Duits, Spaans en
Arabisch met aanpasbaar
geluidsniveau.
LCD display met grote cijfers.
Bloeddrukmeting met
diagnosefunctie.
Weergave geheugenfunctie met
capaciteit van 60 meetwaarden.
Armband (polsomtrek 13,5-19,5 cm).
Inclusief 2 batterijen AAA 1,5 V. en
opbergetui.

20001726
Digitale bloeddrukmeter Omron M6
Comfort.
Bovenarmmeter voor de bloeddruk en
de polsslag, automatisch oppompen
van de manchet tot de juiste druk,
geheugenopslag en mogelijkheid om
opgeslagen waarden te raadplegen
(met afleesbare datum).
LCD display met grote cijfers.
Werkt op batterijen of elektriciteit
(adapter niet inbegrepen).
Inclusief batterijen en beschermtas.
GEEN SPRAAKWEERGAVE.
020002251
Exacto Oxyflash®, pulse oximeter.
Niet sprekend.
Dit toestel biedt de mogelijkheid het
zuurstofgehalte in uw bloed
nauwkeurig te controleren.
Het bepaalt de zuurstofverzadiging en
de hartslag, die worden weergegeven
door LED's, rode cijfers op zwarte
achtergrond.
Eenvoudige, comfortabele en pijnloze
meting.
Het apparaat is voorzien van een
geluidsalarm en stopt automatisch.
Geleverd met opbergetui en 2 AAA
batterijen.

Koortsthermometers
020001059
FRANSSPREKENDE digitale
koortsthermometer.
Meetbereik van 32°C tot 42.9°C.
Met een nauwkeurigheid van 0.1 tot
0.2°C.
Herhaling van de laatste meting,
automatische uitschakeling na
7 minuten.
Inclusief opbergkapje batterijen.
020001274
ENGELSSPREKENDE digitale
koortsthermometer.
Zelfde functies als R1059.
020001316
DUITSSPREKENDE digitale
koortsthermometer.
Zelfde functies als R1059.
020002132
Koortsthermometer.
LCD display met grote cijfers.
Spraakweergave in Frans, Engels,
Duits, Spaans, Italiaans en Russisch.
Meetbereik van 32°C tot 42,9°C.
Weergave in °C of °F.
Automatische uitschakeling na
10 minuten.
Inclusief 3 batterijen 13GA.

020002330
NEDERLANDSSPREKENDE digitale
koortsthermometer.
Deze infrarood oorthermometer heeft
een meetbereik van 34°C tot 43°C.
Met een nauwkeurigheid van
+/- 0,3°C.
Weergave in °C of °F.
Automatische uitschakeling na
30 seconden.
12 geheugen oproepen.
2 batterijen AAA 1,5 V
niet inbegrepen.

020002130
Thermoflash LX-260T Evolution.
Elektronische infrarood thermometer.
Spraakweergave in Nederlands,
Frans, Engels, Duits, Spaans en
Italiaans.
Meet de lichaamstemperatuur in
minder dan één seconde op een
afstand van 2 tot 5 cm.
Meetbereik van 32°C tot 42,9°C.
Met een nauwkeurigheid van 0,2°C,
weergave in °C of °F.
LCD display met kleur aanduiding
(groen, oranje of rood naargelang de
hoogte van de koorts).
Kan ook de temperatuur van het
badwater, voedingsmiddelen en
kamer waarnemen.
Automatische uitschakeling na
5 seconden.
Inclusief 2 batterijen AAA 1,5 V.

20002233
Thermoflash LX26 Premium.
Niet sprekend.
Elektronische infrarood thermometer.
Meet de lichaamstemperatuur in
minder dan een seconde op een
afstand van 2 tot 5 cm.
Digitale weergave, pieptoon bij een
temperatuur die de vooraf bepaalde
drempelwaarde overschrijdt. Deze is
ingesteld op 38°C.
Metingen in °C of °F.
Kan ook worden gebruikt om de
omgevingstemperatuur van een
kamer en de oppervlaktetemperatuur
te meten.
Automatische uitschakeling na
5 seconden.
LCD display, blauwe cijfers.
Inclusief 2 x AA 1,5 V batterijen.

Personenweegschalen
020001236
ENGELSSPREKENDE
personenweegschaal Cobolt.
Zonder display.
Kleur: wit.
Weegvermogen 120 kg.
Weegt in stappen van 500 gram.
Tolerantie 1,5 kg.
Volumeregeling.
Automatische aan- en uitschakeling.
Inclusief batterij 9V.
020001743
SPREKENDE personenweegschaal
Beurer GS39.
Spraakweergave in het Frans, Engels,
Duits, Spaans en Russisch.
Weegvermogen 150 kg.
Weegt in stappen van 100 gram.
Geheugenopslag voor 4 waarden.
Automatische aan- en uitschakeling.
Volumeregeling.
Draagplateau in versterkt glas.
Blauwe achtergrondverlichte display.
Batterijen inbegrepen.

020002064
Personenweegschaal Medisana
PS 416 met spraakfunctie.
Meertalig (nerderlands, frans, duits
en spaans).
Draagvlak gemaakt van 6 mm
veiligheidsglas met afgeronde
hoeken.
Gemakkelijk leesbaar LCD-display.
Handige "step-on inschakeling".
Maximale belasting: 180 kg of 396
Ib, schaalverdeling: 100g of 0,2 Ib.
Automatische uitschakeling, indicator
batterij.
Afmetingen: 31 x 31 x 2,4 cm.
3 batterijen inbegrijpen 1,5V (AAA).

Pillendozen
0200001991
Pillendoosje, reisuitvoering met
7-daagse indeling.
Voorzien van braille-indicaties en
grootletterschrift in het Engels.
De sluiting van de vakjes heeft een
schuine kant.
De diepte van het onderste gedeelte
is 2 cm tegenover 1 cm aan de
bovenkant.
Afmetingen: 13 x 3,5 cm.

020002107
Pillendoos met 7-daagse indeling.
Witte cijfers op blauwe achtergrond.
De vakjes kunnen uit elkaar
geschoven worden zodanig dat ze los
van elkaar kunnen meegenomen
worden.
Afmetingen : 18 x 4,5 x 3,3 cm.
020002005
Jumbo pillendoos met 7-daagse
indeling.
Voorzien van braille-indicaties en
grootletterschrift (Engels).
Blauwe letters op doorschijnende
achtergrond.
Afmetingen: 23 x 4,5 x 2,5 cm.
020001526
Pillendoos Dosett met 7-daagse
indeling en 4 vakjes per dag.
Voorzien van braille-indicaties en
letters (Nederlands).
Kinderslot.
Afmetingen: 15,5 x 10 x 2,5 cm.
020001527
Pillendoos Easy-Open met 7-daagse
indeling en 4 vakjes per dag.
Met voor ieder deel van de dag een
verschillende kleur.
Voorzien van grootletterschrift
(Engels).
Afmetingen: 21 x 14,5 x 3,5 cm.

020001978
Tabtime Super 8.
Compacte pillendoos.
Bestemd voor personen die
regelmatig medicatie nemen.
Is samengesteld uit 8 vakjes en biedt
tevens de mogelijkheid
8 verschillende alarmen te
programmeren.
Nuttig voor iname medicatie op het
exacte uur.
020002151
Pillendoos, reisuitvoering met
7-daagse indeling.
Dagen zijn vermeld in het frans.
Afmetingen : 13 x 3 x 2 cm.
Tabletsplitter bijgeleverd.

Diversen
020001476
Tabletten splitter en vergruizer voor
medicijnen, bewaarvak.
Diameter: 5 cm.
Hoogte : 6 cm.

020002128
Pill Master.
4 functies : tabletsplitter,
tabletvergruizer,
2 opbergcompartimenten en
drinkbekertje.
Hoogte : 6,5 cm.

020001600
Tabletten splitter en vergruizer voor
medicijnen, bewaarvak.
Diameter: 5 cm.
Hoogte : 9,5 cm.

0200002108
Pillenhulp (splitter, uitdrukker en
vergruizer) met bewaarvak.
Hoogte : 7,5 cm.

020000145
Autodrop, hulpmiddel bij het
toedienen van oogdruppels.

020001262
Oogdruppelverdeler, hulpmiddel bij
het toedienen van oogdruppels.

020002189
Druppelbril.
De bril is zodanig ontworpen dat
allerhande flesjes en pompjes erin
passen en stevig vastzitten.
Het volstaat de passende opening te
kiezen.

Welzijn
020002228
Medisana NM A90.
Comfortabel massagekussen voor de
nek en schouders met luidspreker.
In combinatie met de vibratie
(2 standen) kan de warmtefunctie
geactiveerd worden.
Om extra te ontspannen is er tevens
keuze tussen 8 natuurlijke geluiden
of aansluiting van telefoon met
zelfgekozen muziek.
Werkt met netadapter.

Veiligheid
020002229
Infekt-protect shield.
Set van 5 geperforeerde vizieren.
Draagelement bestaande uit 4 punten
om vizier op te plaatsen.
De elastiek, fixeerbaar op de
achterkant van het element zorgt
voor een nog betere grip.
Uiterst comfortabel om dragen, laat
een goede luchtcirculatie toe.
Optimale bescherming van neus en
mond alsook de zijkanten van het
gelaat dankzij het afgerond vizier.

020002230
Zeiss Face Shield.
De gezichtsbeschermer past vrijwel
op elk hoofdformaat dankzij de
elastische band.
Aan de achterzijde zit een rand van
schuim, die het dragen comfortabel
maakt en ruimte creëert tussen het
gezicht en het scherm.

