
HAiO aanbiedingen 2017 medische verbruiks-
middelen, instrumenten en apparatuur

Diagnostische set van 

Aanbiedingen zijn 14 dagen geldig

pluspunt.mediqmedeco.nl

Macroview Prestige 
diagnostische set

  Halogeen (art.nr. 3008373) 
€ 300,00

  LED (art.nr. 3040197) 
€ 350,00

  Welch Allyn DS-65 
bloeddrukmeter  
met drukventiel 
(art.nr. 3029279) 
€ 40,00

  Welch Allyn DS-55  
bloeddrukmeter  
met schroefventiel 
(art.nr. 3026211)  
€ 40,00

 Combineer de Macroview Prestige diagnostische set met:

 Pulsoximeter Oxysmart
 (art.nr. 3029288) € 40,00

Citybag
 Medium € 150,00
 Groot € 160,00

Citybag deluxe
 Medium € 180,00
 Groot € 190,00

 Pulsoximeter Onyx 9590
 (art.nr. 3034805) € 120,00

  Braun Thermoscan PRO 6000 
thermometer, incl. kleine houder 
(art.nr. 3038899) € 135,00

Voor de Citybag en de Citybag deluxe 
zijn de standaard kleuren: zwart, rood, 
donker bruin.

Andere kleuren e 12,00 duurder.

Denkt u ook aan:



Waarom Mediq Medeco?
	Bestelde goederen sturen wij, gratis, naar het praktijkadres, de factuur volgt op uw privé adres
	Betaling per factuur, 14 dagen na levering
	Uitgebreid assortiment medische verbruiksmiddelen, instrumenten en apparatuur
	Technisch onderhoud in abonnementsvorm mogelijk
	Uitgebreide en up to date webshop voor 24/7 bestellingen

Makkelijk bestellen? Vul uw bestelling online in op pluspunt.mediqmedeco.nl/studenten

pluspunt.mediqmedeco.nl

Tijdens elk HAIO event wordt een gratis Klinion verband-
doos t.w.v. € 36,65 verloot onder ingezonden bestellingen*

Factuurgegevens

Naam  

Factuuradres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mail  

Afleveradres

Naam opleider  

Contactpersoon  

Verzendadres  

Postcode  

Plaats  

Voorkeur afleverdag  

Notities 

   Ik wil op de hoogte gehouden worden van acties en informatie van Mediq Medeco.

Deze speciale HAiO acties zijn alleen via dit formulier te bestellen. Acties geldig tot 14 dagen na HAiO event. 
Vul uw bestelling online in op pluspunt.mediqmedeco.nl/studenten. Of lever het volledig ingevulde formulier 
in bij een van onze rayonmanagers of stuur ongefrankeerd naar: Mediq Medeco, Antwoordnummer 208, 
3260 BB Oud-Beijerland. Mailen kan ook, naar sirano.sjauw@mediq.com. 
*indien u gebruik wilt maken van de aanbieding, geef dit aan op het bestelformulier bij notities.

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. De gehele bestelling wordt in 1 keer uitgeleverd, en kan hierdoor een levertijd van ongeveer 2 weken hebben.

Art.nr. Omschrijving € (incl. BTW) Aantal

3008373 Welch Allyn Macroview Prestige diagnostische set Halogeen 300,00
3040197 Welch Allyn Macroview Prestige diagnostische set LED 350,00
3029279 Welch Allyn DS55 bloeddrukmeter met schroefventiel 40,00
3026211 Welch Allyn DS65 bloeddrukmeter met drukventiel 40,00
3007325 Welch Allyn manchet flexiport maat 12 adult large 20,00
3008363 Welch Allyn manchet flexiport maat 09 child 20,00
3031193 Welch Allyn Macroview otoscooptips 2,7 mm (34 st.) 2,00
3031194 Welch Allyn Macroview otoscooptips 4,2 mm (34 st.) 2,00
3038899 Braun ThermoScan PRO 6000 thermometer, incl. kleine houder 135,00
3038898 Braun kapjes voor oorthermometer thermoscan PRO 6000 8,00
3008633 Microlife Watchbp bloeddrukmeter (incl. manchet M) 100,00

Pulsoximeter Onyx Vantage 9590 blauw / rood / paars / zwart 120,00
3029288 Pulsoximeter Oxysmart 40,00

Littmann Dual Cardiology III stethoscoop (meerdere kleuren mogelijk, kies uw kleur) 160,00
Littmann Classic III stethoscoop (meerdere kleuren mogelijk, kies uw kleur) 80,00
Citybag MEDIUM met voorvak, kleur: zwart01 / rood10 / donker bruin04 / ................................ 150,00
Citybag GROOT met voorvak, kleur: zwart01 / rood10 / donker bruin04 / ................................ 160,00
Citybag deluxe MEDIUM met voorvak, kleur: zwart01 / rood10 / donker bruin04 / ................................ 180,00
Citybag deluxe GROOT met voorvak, kleur: zwart01 / rood10 / donker bruin04 / ................................ 190,00

3007673 Ampullen etui Bollmann, zwart kunstleer (inhoud 42 ampullen) 28,00
3007676 Ampullen etui kunststof zwart (inhoud 34 ampullen) 20,00
3033013 Praemeta stuwband groen (metalen sluiting) 25,00
3029261 PocketMask beademingsmasker 5,95
3016408 Penlight deluxe, met drukknop, extra krachtig 5,95
3027271 Reflexhamer Berliner 19 cm 5,00
3008439 Verbandschaar grof zwart handvat 18 cm 1,95
3006717 Stemvork 256Hz 6,95
3006718 Stemvork 512Hz 6,95
3028327 Klinion naaldencontainer 0,2 L 0,50

Bestelformulier
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