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HAiO folder

Welch Allyn Macroview Prestige 
diagnostische set LED 
 

Diagnostische set LED, model Macroview 
van Welch Allyn bestaande uit:
 
•  MacroView LED otoscoop met 

keellamp
• Standaard 3,5V ophthalmoscoop
•  Lithium-ion handvat, tafellader, adapter
• Kunststof etui met rits

art.nr. 3040197 

Heine Diagnostische set Beta 400 LED 
Otoscoop K180 Ophthalmoscoop 
 

Speciaal voor HAiO samengestelde 
diagnostische set van Heine, bestaande 
uit een Beta 400 LED otoscoop en de 
ophthalmoscoop, model K180:
 
•  Beta 400 LED F.O. otoscoop
• 3,5V ophthalmoscoop, model K180
•  Beta 400 handvat, excl. lader  

(art.nr. 3051097)
• Opbergkoffer 

MEDIQ MEDECO IS DÉ PARTNER VOOR HUISARTSEN. WE LEVEREN MEDISCHE DISPOSABLES,
DIAGNOSTISCHE APPARATUUR EN PRAKTIJKINRICHTING. AANGEVULD MET DIENSTEN OP
HET GEBIED VAN VOORRAADBEHEER, SERVICE EN ONDERHOUD VAN PRAKTIJKUITRUSTING
EN EDUCATIE KUN JE BIJ ONS TERECHT VOOR EEN COMPLEET PAKKET EN IS JE PRAKTIJK 
ONTZORGD.

Advies op maat is belangrijk, want je hebt je eigen wensen. Dan is het goed om te weten dat 

Mediq Medeco al ruim 20 jaar gespecialiseerd is in alles wat huisartsen nodig hebben. Om je goed 

op weg te helpen hebben we speciaal voor jou een aantal producten geselecteerd.

DIAGNOSTISCHE SETS

STETHOSCOPEN

PRAKTIJKTASSEN

DIVERSEN

Littmann stethoscoop Classic III 
Stethoscoop met hoge akoestische gevoeligheid voor 
het verrichten van hoogwaardig lichamelijk onderzoek. 
Het dubbelzijdig borststuk biedt de mogelijkheid de 
kelkzijde om te vormen tot een tweede instelbaar 
membraan.

•  Klein membraan voor kleine of dunne patiënten, 
rond ligamenten en bij slagaderlijk onderzoek 

•  Met precisie geproduceerd roestvrij stalen 
borststuk. Minder hoekig en esthetisch  
ontwerp 

•  De steel beschikt over een ‘open-zijde- 
indicator’ 

•  Gladde Snap-tight oordopjes voor een 
comfortabelere pasvorm en akoestische  
afdichting 

•  Instelbare veerdruk van de oorbeugel  
op persoonlijke voorkeuren 

•  Lengte slang: 69 cm

art.nr.  3007024:  Zwart
art.nr.  3007025:  Marine
art.nr.  3048401:  Lichtblauw
art.nr.  3007036:  Bordeaux

Littmann stethoscoop Dual Cardiology IV 
Ontworpen voor artsen die uitstekende akoestische 
prestaties willen combineren met een buitengewone 
veelzijdigheid. 

•  Uitstekende akoestische eigenschappen waarmee 
geluiden in hoge frequenties nog beter te horen zijn

•  Instelbaar membraan: beluister hoog- of laagfrequente 
tonen door een lichte aanpassing 

 van de druk op het borststuk
•  Slang met dubbel lumen: Twee geluidskanalen  

in een slang, waarmee het traditionele geluid  
van langs elkaar schurende slangen tot het  
verleden behoort

•  De headset is eenvoudig af te stellen op  
een persoonlijke voorkeur en draag- 
comfort. De gebogen oorbuisjes  
liggen in het verlengde van de  
gehoorgang

art.nr.  3048012:  Zwart 
art.nr.  3048035:  Marine 

Mutsaers praktijktas The Doctor 
 
Luxe lederen tas met uitneembare vakindeling en schouderriem. Verkrijgbaar in meerdere kleuren en uitvoeringen. 
Voorvakklep sluit d.m.v. magneten. Luxe afgewerkte binnenbekleding en zwaar verchroomd hang- en sluitwerk.

Medium
•  Voorzien van 1 buitenvak aan de voorzijde
•  Hoogte 26cm, lengte 36cm, breedte 20cm
Large
• Voorzien van 2 buitenvakken aan de voorzijde
• Hoogte: 26cm, lengte 44cm, breedte 20cm

art.nr.  3007618: The Doctor medium, Zwart
art.nr.  3007620: The Doctor medium, Rood
art.nr.  3007617: The Doctor medium, Donkerbruin
art.nr.  3007619: The Doctor large, Zwart
art.nr.  3007621: The Doctor large, Rood
art.nr.  3007607:  The Doctor large, Donkerbruin

Waarom Mediq Medeco voor HAiO

•  Bestelde goederen leveren wij gratis vanaf 100,00 excl. BTW naar het praktijkadres of huisadres
• Betaling per factuur, 14 dagen na levering
• Uitgebreid assortiment medische verbruiksmiddelen, instrumenten en apparatuur
• Onderhoud nodig aan je apparatuur? Bel ons voor de mogelijkheden!
• 24/7 bestelgemak en productinformatie via onze webshop

Makkelijk bestellen? 

Vul je bestelling online in op pluspunt.mediqmedeco.nl/studenten. Of lever het volledig ingevulde formulier in bij 
één van onze rayonmanagers of stuur ongefrankeerd naar: 
Mediq Medeco, Antwoordnummer 208, 3260 VB Oud-Beijerland. 

Mailen kan ook, naar cs.eerstelijn@mediq.com

Stemvork 256Hz
art.nr. 3006717

Stemvork 512Hz
art.nr. 3006718

Klinion naalden-
container 0.2 L
art.nr. 3028327

Verbandschaar
18 cm
art.nr. 3008439 

Mayotuve complete
set
art.nr. 3008026 

Bollmann Ampullenetui 
kunstleer 42 ampullen
art.nr. 3007673

Penlight Deluxe
art.nr. 3006961  

Ampullenetui Kunstleer 
34 ampullen
art.nr. 3007676

Praemeta stuwband
art.nr. 3033013

Servoprax stuwband
art.nr. 3006944

Intersurgical 
adembeschermingsmasker
art.nr. 2002449 

Reflexhamer Berliner
19 cm
art.nr. 3027271
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BLOEDDRUKMETERS SATURATIEMETERS

GLUCOSEMETER

THERMOMETERS

Welch Allyn bloeddrukmeter Flexiport  
Voorzien van ballonlepel, zwarte ballon en flexiport manchet, maat 
11 (adult). Durashock technologie met 10 jaar kalibratie garantie en 
shockproof. Ontlucht d.m.v. draaiventiel (DS55) of drukventiel (DS65). 
Geleverd inclusief handige etui.

art.nr. 3029279: Model DS55 met draaiventiel
art.nr. 3026211: Model DS65 met drukventiel (afgebeeld)

Microlife bloeddrukmeter WatchBP Home
Klinisch gevalideerde bloeddrukmeter. Patiënten kunnen 
thuis de bloeddruk meten volgens de ESH richtlijnen en 
zichzelf screenen op aanwezigheid van atriumfibrilleren.

art.nr. 3008633

Pulse oximeter Onyx Vantage 9590 
Meet het zuurstofgehalte in het bloed (%SpO2) en de hartfrequentie. 
De Onyx is zeer compact en is de enige vinger pulse oximeter met 
wetenschappelijk bewezen nauwkeurigheid bij beweging en lage 
perfusie.

•  Geschikt voor volwassenen en kinderen 
• Getest voor gebruik op vingers, duimen en tenen
• Groot display met grote afleeshoek
•  Dankzij de automatische in/uitschakeling kunnen tot 6000  

spot-checks worden uitgevoerd met twee AAA-batterijen

art.nr.  3034805:  kleur Blauw
art.nr.  3009317:  kleur Rood
art.nr.  3034806:  kleur Paars
art.nr.  3009318:  kleur Zwart

Pulse oximeter Contec CMS50D1 
Meet het zuurstofgehalte in het bloed (%SpO2) en de hartfrequentie.

art.nr. 3040110

Accu-chek performa startset performa 2 
Accu-Chek Performa startpakket is een complete set om direct het 
bloedglucosegehalte te meten. 

art.nr.  3037844:  Accu-chek Performa startset performa 2
art.nr.  3036758:  Accu-chek Performa teststrips performa (50 st)
art.nr.  3033714:  Accu-chek Safe-T Pro Plus lancet (200 st)

Microlife bloeddrukmeter BPA6 PC AFIB
Klinisch gevalideerde bloeddrukmeter volgens BHS 
protocol. Patiënten kunnen thuis de bloeddruk meten en 
zichzelf screenen op aanwezigheid van atriumfibrilleren.

art.nr. 3039866

Heine bloeddrukmeters G5 en GP 
Handmatige bloeddrukmeter met een duidelijke schaalverdeling van 
56 mm. Verkrijgbaar met draaiventiel (G5) of drukventiel (GP). De ballon, 
slang en manchet zijn latexvrij. Kunststof behuizing en shockproof.

•  Verstelbare lepel in te stellen voor rechts- of linkshandige bediening
•  Gekalibreerd en voldoet aan alle internationale normen

art.nr. 3027239: Model Gamma G5 met draaiventiel
art.nr. 3007537: Model Gamma GP met drukventiel (afgebeeld)

Braun ThermoScan PRO 6000 
oorthermometer 
Oorthermometer met PerfecTemp™ technologie, 
ontworpen voor snelle en nauwkeurige metingen  
en de tevredenheid van de patiënt te verbeteren. 

•  Groot, gemakkelijk afleesbaar lcd-scherm met  
een logische indeling 

•  60-secondentimer voor het handmatig meten  
van hartslag en ademhaling 

•  Gepatenteerde punt met voorverwarming  
zorgt voor nauwkeurigheid

•  ExacTemp® hulpsysteem: licht- en geluidssignaal 
voor nauwkeurige positionering

•  Laatste meetresultaat is  
oproepbaar voor  
vergelijking met  
nieuw meetresultaat

art.nr. 3038899:  
ThermoScan Pro 6000
incl. kleine houder

art.nr. 3038898:  
losse kapjes voor  
ThermoScan Pro 6000

Heine bloeddrukmeter G7 
Handmatige bloeddrukmeter met een duidelijke schaalverdeling van 
56 mm. Met draaiventiel aan de zijkant voor een soepele en precieze 
luchtafgifte. De ballon, slang en manchet zijn latexvrij. Kunststof 
behuizing en shockproof.

•  Verstelbare lepel in te stellen voor rechts- of linkshandige bediening
•  Bloeddrukmeter is gekalibreerd en voldoet aan alle internationale 

normen
• 10 jaar garantie!

art.nr. 3007348

Welch Allyn manchet Flexiport  
Voor gebruik in combinatie met de Welch Allyn bloeddrukmeters, model 
Flexiport. De slangen zijn snel en eenvoudig met één hand aan of los 
te koppelen. Geen naden die kunnen scheuren of rafelen. Latexvrij en 
voorzien van antimicrobiële laag.

art.nr. 3008363: Model 9 (kind)
art.nr. 3007325: Model 12 (large volwassenen)

Braun ThermoScan IRT6020 
oorthermometer
Meet nauwkeurig de lichaamstemperatuur. 
Gebruiksvriendelijk dankzij het grote display en 
ergonomische ontwerp. Ook te gebruiken bij 
kinderen. 

•  Gepatenteerde punt met voorverwarming zorgt  
voor nauwkeurigheid

•  ExacTemp® hulpsysteem: licht- en geluidssignaal  
voor nauwkeurige positionering

•  Laatste meetresultaat is oproepbaar voor  
vergelijking met nieuw meetresultaat

art.nr. 3032142: 
ThermoScan IRT60200

art.nr. 3038898: 
losse kapjes voor 
ThermoScan IRT6020


