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 VoorsTeLLing 

de thuisgezondheidszorg omvat alle middelen die de autonomie en het levenscomfort van de patiënten 
verbeteren. Bovendien hebt u toegang tot een onbeperkt aanbod diagnosetools.

 WAAroM BeroeP doen oP Tgz? 

Patiënten mogen het ziekenhuis steeds vroeger verlaten. dat zorgt voor een toenemende behoefte aan 
medische voorzieningen, vooral voor de verhuur van materiaal aan de patiënten.
Mensen leven langer en brengen dus meer tijd thuis door. daardoor is er meer medische apparatuur 
nodig.
Metingen sinds 2011 suggereren dat het aantal 65-plussers in België tegen 2030 met meer dan 41% zou 
stijgen. dat zijn 3,7 miljoen mensen, of meer dan 33% van de bevolking. 

 roL VAn de APoTheKer 

de apotheker kan een sleutelrol spelen en zo zijn dienstenaanbod voor zijn patiënten sterk verbeteren. 
dat vereist weliswaar enige aanleg, engagement, opleiding en een dienstgerichte mentaliteit. Bovendien 
moet de nadruk kunnen worden gelegd op de commerciële aspecten van het project en is een proactieve 
houding nodig om de diensten en producten voor thuisgezondheidszorg aan te prijzen.

 
 WAAroM Kiezen Voor Tgz? 

 25 jaar ervaring.
 een gedetailleerd aanbod voor verkoop en verhuur.
 dagelijkse levering van klein materiaal en medische zuurstof.
 Levering van grote apparaten de volgende dag bij bestelling vóór 16 uur.
 Levering bij de patiënt thuis door gespecialiseerde medewerkers.
 overal in België voor een forfait van 10 euros.
 erkende leverancier van rolstoelen door het riziV.
 Begeleiding mogelijk bij de opstart van Tgz in uw apotheek.
 Minicatalogus, flyer, uitstalkasten, exclusieve producten, nieuwe technologieën, banners, 
 website voor de patiënten, basisopleiding, gespecialiseerde opleidingen ...

Thuisgezondheidszorg
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MoBiLiTeiTshuLPMiddeLen
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stevige onvervormbare armsteun
ergonomisch handgreep
reflector vooraan
hoogteverstelbaar in 10 standen dmv verstellingsclip
Verstevigde dop met een grote steun
goedgekeurd voor een lichaamsgewicht tot 130 kg
Beschikbaar in 4 verschillende kleuren: zwart, grijs, blauw en rood

Kleurrijk, geschikt voor kinderen
Armsteun verstelbaar in 3 hoogtes
ergonomisch handgreep
reflector vooraan
hoogteverstelbaar in 10 standen dmv verstellingsclip
speciale schroefverbinding voor meer comfort (geluidloos): “Quetsch”
Verstevigde dop met een grote steun
goedgekeurd voor een lichaamsgewicht tot 100 kg

eLLeBoogKruKKen Per PAAr

KinderKruKKen Per PAAr

zWArT

grijs

BLAuW

rood

art. n°: 44091

art. n°: 16690

art. n°: 17431

art. n°: 16693

art. n°: 12939

KruKKenMoBiLiTeiTshuLPMiddeLen

Mary is een vaste wandelstok waarmee we bedoelen
dat deze niet plooibaar is. Mary heeft een gladde handgreep.

hoogte: 790  mm- 1020 mm 
Max. gebruikergewicht: 130 kg
niet plooibaar

WAndeLsToK VersTeLBAAr

art. n°: 40287

WAndeLsToKKenMoBiLiTeiTshuLPMiddeLen
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LinKs

reChTs

art. n°: 30422

art. n°: 30423

WAndeLsToKKen - VerVoLgMoBiLiTeiTshuLPMiddeLen

Vierpikkel wandelstok voor extra stabiliteit door middel van 4
steunpunten.

deze opvouwbare aluminium wandelstokken zijn in hoogte verstelbaar. 
eenvoudig op te vouwen en op te bergen in de bijgeleverde plastic hoes. 
houten handvat in T-vorm.

diameter stokdop: 19 mm

zoë is een driepikkel wandelstok, deze zorgt voor nog extra ondersteu-
ning. zoë is in hoogte verstelbaar zo dat deze voor iedereen gemakkelijk 
aanpasbaar is.

hoogte: 790 - 1020 mm 

Aluminium wandelstok met klein anatomisch comfort handvat voor
een aangename ondersteuning van de handpalm.

diameter stokdop: 19 mm

VierPiKKeL 260

oPVouWBAre WAndeLsToK, 79 - 84 CM

driePiKKeL «zoe»

WAndeLsToK CoMforTgriP

art. n°: 44303

art. n°: 12804

art. n°: 12551
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LooPreKKen

roLLATors

MoBiLiTeiTshuLPMiddeLenMoBiLiTeiTshuLPMiddeLen

MoBiLiTeiTshuLPMiddeLen

extra licht en gemakkelijk meeneembaar
de Quadri light is een lichtgewicht design rollator. Met 1 eenvoudige 
handbeweging vouwt u de rollator in de breedte samen. Wanneer deze is 
opgevouwen kan de rollator nog verder worden verkleind zodat u deze in 
een transportzak mee op reis kunt nemen.
de aluminium rollator is standaard voorzien van handremmen met een 
parkeerrem. naast de zitmat heeft deze rollator eveneens een rugsteun, 
hierdoor kunt u niet alleen comfortabel maar ook veilig gaan zitten. 
standaard wordt de rollator geleverd met een boodschappen net.

Kleur: grijs 
Breedte: 650 mm 
hoogte: 805 - 930 mm 
diepte: 700 mm 
zithoogte: 610 mm 
zitbreedte: 450 mm 
gewicht: 7.2 kg 
gebruikersgewicht: 130 kg

Plooibaar looprek in geanodiseerd aluminium.

CoMforT
Licht en vouwbaar (diepte 110 mm opgevouwen)
ontworpen voor makkelijk gebruik in kleinere ruimtes en boven het toilet
handvaten in duurzaam schuim voor stevige grip
in de hoogte verstelbaar

LooPreK VAsT

4 WieL roLLATor QuAdri-LighT (LiChTgeWiChT)

LooPreK VAsT VouWBAAr

art. n°: 41245

art. n°: 75939

art. n°: 13645

huur M
ij

Vast looprek in grijs geanodiseerd aluminium.

hoogteverstelbaar: 770 - 850 mm
zeer stabiel door voorwaarts gerichte steunpoten
zeer licht
Bijzonder duurzame handvaten
Beschikbaar met voorwielen
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roLLATors - VerVoLgMoBiLiTeiTshuLPMiddeLen

deze rollator heeft vooraan wieltjes en achteraan twee rubbers. zo kan 
u de achterkant voorzichtig tillen en vooraan duwen. zo gebruikt u niet 
enkel uw beenspieren maar ook uw armspieren tijdens het wandelen.

Kleur: Champagne 
Breedte: 480 mm 
hoogte: 810 - 910 mm 
diepte: 550 mm 
zithoogte: 620 mm 
zitbreedte: 400 mm 
gewicht: 6.5 kg 
gebruikersgewicht: 120 kg 

deze plooibare rollator met vier wielen is voorzien van een afneembaar 
metalen inkoopmandje, een plaxi tafel, een zitvlak en een krukkenhou-
der. de rollator heeft multifunctionele remmen met duwhandvatten die 
regelbaar zijn in hoogte. 
de rollator is eenvoudig en snel plooibaar en is ideaal voor transport.

Kleur: Champagne 
Breedte: 430 mm 
hoogte: 780 - 970 mm 
zitbreedte: 430 mm 
zithoogte: 605 mm 
gewicht: 11 kg 
gebruikersgewicht: 120 kg 
 

2 WieL roLLATor MeT ziTBAnKje

4 WieL roLLATor sTAndAArd

art. n°: 12381

art. n°: 48809

huur M
ij

huur M
ij
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roLsToeLenMoBiLiTeiTshuLPMiddeLen

d100 is een rolstoel met vele mogelijkheden. zowel de armsteunen als 
de beensteunen zijn aanpasbaar. de d100 heeft 1 zitdiepte en 3 verschil-
lende zithoogte’s. de duwhandvatten zijn ook te verstellen aan de hand 
van de begeleider.

Wegklapbare en afneembare armsteunen 
Wegklapbare en afneembare voetsteunen 
duwhandvatten regelbaar in hoogte 
zithoogte aanpasbaar in 3 posities 
Quickrelease assen 
zitbreedte: 38 - 48 
Totaal gewicht: 16.8 kg 
 

d100 is een rolstoel met vele mogelijkheden. zowel de armsteunen als 
de beensteunen zijn aanpasbaar. de d100 heeft 1 zitdiepte en 3 verschil-
lende zithoogte’s. de duwhandvatten zijn ook te verstellen aan de hand 
van de begeleider.

Wegklapbare en afneembare armsteunen 
Wegklapbare en afneembare voet- en beensteunen 
duwhandvatten regelbaar in hoogte 
zithoogte aanpasbaar in 3 posities 
Quickrelease assen 
zitbreedte: 38 - 48 
Totaal gewicht: 16.8 kg  
 

roLsToeL sTAndAArd d100 MeT VoeTsTeunen

roLsToeL sTAndAArd d100 MeT BeensTeunen

art. n°: 12954

art. n°: 12940

huur M
ij
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ToeBehorenMoBiLiTeiTshuLPMiddeLen

dop voor een wandelstok met een diameter van 16 mm.

Polsbandje met elastische bevestiging. Past op diverse wandelstokken.

Vermindert het risico op uitglijden. gemakkelijk te bevestigen en kan 
eenvoudig door middel van een hendeltje omhoog worden geklapt wan-
neer deze niet worden gebruikt.

doP WAndeLsToK 16 MM

PoLsBAndje WAndeLsToK

ijsdoP MeT 5 Pinnen

art. n°: 11874

art. n°: 12484

art. n°: 65556

reserve clip om de hoogte en laagte van een elleboogkruk te verstellen

dop voor een elleboogkruk met een diameter van 19 mm

CLiP Voor eLLeBoogKruK

doP Voor KruK 19 MM

art. n°: 11913

art. n°: 62567
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de sLAAPKAMer
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zieKenhuisBedden

MATrAssen

de sLAAPKAMer

de sLAAPKAMer

elektrisch 3-delig ziekenhuisbed.

hoofdeinde: elektrisch verstelbaar (omhoog - omlaag)
Bedhoogte: elektrisch verstelbaar (omhoog - omlaag)
Voeteinde: elektrisch verstelbaar (omhoog - omlaag)

KWALiTeiTsMATrAs MeT hoog CoMforT
Aanbevolen maximum gewicht: 80 kg

Kern:
de kern bestaat uit één blok van 12 cm CMhr. dit is een complex van zeer veerkrachtig 
polyether-koudschuim met een densiteit van 35 kg/m
duurzaam met drukpuntverdelend karakter
zorgt voor een optimaal comfort en een perfecte ondersteuning
de matras is langs beide kanten beslaapbaar
Bacteriestatisch behandeld tegen pathogene en allergene micro-organismen
soepel en uitstekende plooibaarheid voor gebruik op elektrisch verstelbaar bed
Brandnorm CriB5, de kern is vlamdovend, de rookvorm is beperkt en niet toxisch
Milieu vriendelijk zonder CfK’s

hoes:
Bi-elastische polyurethaancoating
Materiaal van de hoes is volledig afgestemd op een optimale drukverdeling en wrijvings-
weerstand
Waterdicht, waterdampdoorlatend, ademend en urinebestendig
Antimicrobieel, hypo-allergeen, neutraliseert pathogene microorganismen en allergenen
Wasbaar op 95°C
Bestand tegen courante ontsmettingsmiddelen
Afneembaar met ritssluiting aan een lange en een korte zijde
ecologisch

eLeKTrisCh zieKenhuisBed

zieKenhuisBed MATrAs

eLeKTrisCh zieKenhuisBed in houT

art. n°: 12890

art. n°: 16853

art. n°: 75935

huur M
ij

huur M
ij

sectie benen elektrisch bediend
Metalen lattenbodem (houten latten in optie)
Variabele hoogte, electrisch verstelbaar 29 tot 82 cm
houten hoofd -en voeteinde
geïntegreerde houten zijspondes
Afstandsbediening blokkeren met magnetische sleutel
Maximale gewicht patiënt 135 kg
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MATrAssen - VerVoLg

hoofdKussens

de sLAAPKAMer

de sLAAPKAMer

MATrAsBesCherMer WATerdiChT 90x200 CM

TeMPur hoofdKussen originAL M / L

TeMPur hoofdKussen CoMforT

art. n°: 27128

art. n°: 54775

door gebruik van Pu (polyurethaan), is deze beschermer elastisch, 
voorkomt daardoor scheuren en is dus waterdicht en urinebestendig.
Tevens luchtdoorlatend van binnen naar buiten om verluchting
mogelijk te maken
is anti-huisstofmijt behandeld, wat zorgt dat de huismijten, 
bacteriën en schimmels geen overlevingskans hebben
geschikt voor matras tot 30 cm hoogte voor de maten : 90, 140, 
160, 180 cm
gewicht tijk : 180 gr/m²

het original steunkussen werd in samenwerking met fysiotherapeuten 
ontworpen en wordt aanbevolen aan diegene die niet alleen een betere 
nachtrust wil, maar ook behoefte heeft aan een therapeutisch betere 
slaaphouding.
het unieke design vormt zich perfect naar de contouren van uw nek en 
hoofd, waardoor de spieren van de nek en de schouders optimaal wor-
den ondersteund en ontlast.

MediuM - Afmetingen: 50x31x10/7 cm
LArge - Afmetingen: 50x31x11,5/8,5 cm

het TeMPur® Comfort Pillow combineert ondersteuning en comfort 
op geheel eigen wijze. het kussen heeft een traditionele vorm en bevat 
gegranuleerd TeMPur® materiaal. dit zorgt voor fluweelzacht comfort 
waarbij de drukverdelende eigenschappen gewaarborgd blijven.
het Comfort Pillow is eveneens in een kleinere maat verkrijgbaar. het 
Comfort Pillow Plus kan bijvoorbeeld op de bank en/of in de auto worden 
gebruikt.

Afmetingen: 50x60 cm

MediuM

LArge

art. n°: 12271

art. n°: 40206
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rondoM heT Bedde sLAAPKAMer

Afzonderlijke zelfoprichter op voet om naast een bed te plaatsen. 

Afstand handgreep is aanpasbaar door de verschillende ankers
Lengte van de riem is aanpasbaar 
Verstelbare voet voor een optimale stabiliteit
Makkelijk te demonteren en transporteren
geschikt voor elk bed

hulpmiddel voor de patiënt om zich zelfstandig op te trekken met behulp 
van de zelfoprichter.
deze zelfoprichter is enkel geschikt voor de ziekenhuisbedden die wij 
verhuren en verkopen.

zijsponden om te voorkomen dat de patiënt uit zijn bed valt.
deze zijsponden zijn enkel geschikt voor de ziekenhuisbedden die wij 
verhuren en verkopen.

Per paar

infuushouder in aluminium en kunststof op wieltjes.

zeLfoPriChTer oP VoeT

zeLfoPriChTer Voor eLeKTrisCh zieKenhuisBed

zijsPonde Voor eLeKTrisCh zieKenhuisBed

seruMsTAAnder oP WieLen

art. n°: 13006

art. n°: 13208

art. n°: 13332

art. n°: 12744

huur M
ij

huur M
ij

huur M
ij

huur M
ij
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rondoM heT Bed - VerVoLgde sLAAPKAMer

Manuele rugsteun, mogelijk met hoofdsteun.
hoekverstelbaar van 45° - 60°.

Voorkomt dat de lakens op de voeten of op de benen rusten.

stevige bedtafel met 4 wieltjes.

Metalen kader
houtkleurig blad
hoogte en laagte verstelbaar: 70 tot 125 cm

sterke bedverhogers die eenvoudig te plaatsen zijn ter verhoging 
van een stoel of bed. door de extra brede bovenkant passen de meeste 
stoel- en bedpoten in deze dop. de olifantpoten zijn gemaakt van hard 
plastic en bieden door de brede basis een grote stabiliteit.

rugsTeun VersTeLBAAr Bed

deKenBoog in MeTAAL ePoxy

BedTAfeL oP WieLTjes

oLifAnT PoTen Bed- en sToeLVerhogers

art. n°: 12440

art. n°: 12467

art. n°: 12938

huur M
ij

huur M
ij

huur M
ij

14 cm

9 cm

art. n°: 34619

art. n°: 60949
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ToiLeTsToeLen en ACCessoiresde sLAAPKAMer

ToiLeTsToeL

ToiLeTeMMer oVAAL

CLeAnis CAreBAg ToiLeTeMMer 20 sT

zWArT

BLAuW

art. n°: 48907

art. n°: 27872

deze toiletstoel is zeer comfortabel.
uitgerust met een ergonomische emmer.

Vaste hoogte
Vaste armleuningen
Breedte zitting: 46 cm
Lengte zitting: 46 cm
zithoogte: 45 cm
ergonomische inklapbare klep bovenaan
Maximale gewichtsbelasting: 130 kg

reserve toiletemmer voor toiletstoel

Afmetingen: 34x18x16 cm

Carebag® hygiënezak voor toiletstoelemmer
de absorberende zak is ontworpen en aanbevolen om de toiletstoel zo 
hygiënisch mogelijk te gebruiken. 
Maximale veiligheid en hygiëne voor gebruiker en verzorger.

art. n°: 12066

art. n°: 71639

TiLLifT en ACCessoiresde sLAAPKAMer

BedLifT PAssief

art. n°: 73694

huur M
ij

Veelzijdig en praktisch
gebruiksgemakkelijk
inklapbaar voor verticale opslag en verplaatsing op achterwielen.
gemakkelijk te (de)monteren
draait soepel
draaggewicht tot 200kg
draagbeugel draait 360° met 4 bevestigingspunten voor draagdoek
Linak motor
2 remmen achteraan

Lifty 4 opgevouwen : 132 x 61 x 44 cm
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MATeriAAL Tegen 
doorLigWonden
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MATrAssen en deKMATrAssenMATeriAAL Tegen doorLigWonden

MATrAs ALTernerend (PreVenTie doorLigWonden)

rePose MATrAs MeT PoMP

AnTi-deCuBiTus MATrAs + PoMP

CoMPressor 

art. n°: 12552

art. n°: 42155

art. n°: 84993

art. n°: 28485

Luchtmatras is verdeeld in compartimenten. door afwisselend ( of alter-
nerend ) lucht te pompen in de compartimenten ontstaat er drukwisse-
ling ter hoogte van de huid.

Compressor voor alternerende matras (preventie doorligwonden)
Compressor die gebruikt dient te worden in samenwerking met de alter-
nerende luchtmatras.

huur M
ij

de rePose matras wordt veilig en gemakkelijk geleverd in 
een speciaal beschermingskarton dat als pomp dient.
door het uitstekende multi-directionele rekvermogen van beide 
membranen uit polyurethaan is een doeltreffende en gelijkmatige 
drukverdeling verzekerd.
schuif- en wrijvingskrachten worden sterk gereduceerd.
de patient ligt bijzonder comfortabel op een glad, zacht, 
huidvriendelijk en dampdoorlatend oppervlak.
het polyurethaan dat röntgenstralen doorlaat maar water afstoot 
kan betrouwbaar en gemakkelijk worden gereinigd/gedesinfecteerd.

MATrAs
Bestaande uit polyurethaan materiaal, opgebouwd uit alternerende, individueel afsluitbare 
(«zwevende hielen») en verwisselbare cellen
20 cellen met Cell on cell structuur dikte 11cm + 5cm voorzien van Quick release voor selectief 
afsluiten of vervangen van luchtbanen
Afmetingen: 200 x 83 x 16 cm dikte
Brandvrije, bi-elastische Pu hoes, waterdicht, anti-bacterieel en lucht doorlaatbaar, rits volledig 
om de matras
Wasbaar tot 90°C
CPr klep (reanimatie en volledig leegmaken van luchtzones)
Tot 150kg lichaamsgewicht
Transportklep

PoMP
digitale alternating pomp >10 l/min met drukregeling, dynamische, statische en autofirm functie
Bij lage druk, visueel en auditief alarm
semi-autonome drukinstelling
Cyclustijd 10, 15, 20, 25min. instelbaar
snelkeuze schakelaar voor verpleegstand
snelkeuze schakelaar voor cyclustijd
Alarm reset en automatisch opblazen
garantie na aankoop: 2 jaar
Lock-functie
zit-functie

huur M
ij
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MATeriAAL Tegen doorLigWonden

TeMPur ziTKussen, 45x40x5 CM

rePose Kussen MeT PoMP

BoTAPAd hieLBesCherMer Per PAAr

art. n°: 39523

art. n°: 42156

art. n°: 44350

op een TeMPur® zitkussen wordt uw gewicht evenredig verdeeld
over het volledige zitoppervlak, zodat u langere tijd comfortabel kan 
blijven zitten.
het TeMPur® zitkussen is tevens een uitstekend hulpmiddel ter pre-
ventie van doorzitwonden (decubitus), aangezien de aanwezige druk 
in zithouding dankzij de thermo-actieve eigenschappen van TeMPur® 
zo gelijkmatig mogelijk wordt verdeeld.
het zitkussen is geschikt voor gebruik op stoelen, in zetels en/of 
rolstoelen. de flexibele donkerblauwe Pu-cover met anti-slip laag 
is volledig afgestemd op het TeMPur® zitkussen voor een optimale 
drukverdeling over het volledige oppervlak.

Afmetingen: 45x40x5 cm

synthetische schapenvacht van hoogstaande kwaliteit, anti-allergisch, 
zacht en veerkrachtig.
Bestand tegen zuren, vetten, alcohol, ether, urine, enz…

indiCATies:
Anti-decubitus
Preventief voor gevoelige huidtypes

onderhoud: 
Machinewasbaar (100°C) of autoclaveerbaar op 130°C

sLuiTing: 
Velcro

Kussen

het rePose zitkussen werkt volgens hetzelfde principe als 
de rePose matras en verzekert een doeltreffende en gelijkmatige 
drukverdeling.
geschikt voor gebruik in een rolstoel, op een gewone stoel of in 
de fauteuil.
Met een elastische band wordt het zitkussen in positie gehouden.
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MATeriAAL Tegen doorLigWonden

hieL - en eLLeBoogBrACe in sChAPenVAChT

art. n°: 33381

de hielbrace-elleboogbrace Mediclana van Lanaform is gemaakt van 
de vacht van de edelste schapensoort: het Merinos-schaap van Aus-
tralië. door de uitzonderlijke zachtheid van deze wol, zijn stevigheid, 
zijn vermogen om de warmte te regelen, zijn verfijning, zijn natuurlijke 
souplesse en zijn sterke densiteit is deze wol bijzonder geschikt voor het 
grootste comfort van de volwassene.

de uiterste zachtheid, de densiteit en de souplesse zorgen voor
het grootste comfort.
zijn veerkracht en zijn vermogen om de warmte te regelen maken 
er een veilig en duurzaam materiaal van.
de fysieke structuur zorgt voor een koude- en warmte-isolerend 
vermogen.
dat is te danken aan zijn vermogen om tot 30 % van zijn gewicht in 
vocht te absorberen.
de hypoallergene hielbrace-elleboogbrace heeft niets anders dan 
weldadige effecten op zijn gebruikers.

Kussen - VerVoLg



22 Tgz Productcatalogus 2016

WeLzijn en CoMforT



www.belmedis.be 23

zWArT

Bruin

art. n°: 82719

art. n°: 82720

zeTeLsWeLzijn en CoMforT

de liftzetel ontario biedt u een optimaal comfort aan in uw eigen ver-
trouwde omgeving. Met een eenvoudige druk op de afstandsbediening 
kan u languit neerliggen en comfortabel ontspannen.
de ontario i is geschikt om met een druk op de afstandsbediening zowel 
de rug als de beensteunen te bedienen. 

inclineerbare rug en voet tegelijk. 
optioneel: armsteunbeschermers 
zitbreedte: 465 mm 
zithoogte: 500 mm 
zitdiepte: 450 mm 
rughoogte: 695 mm 
hoogte armsteun: 150 mm 
Breedte: 800 mm 
Totale hoogte: 1160 mm 
Totale lengte: 840 mm 
Totaal gewicht: 49.6 kg 
gebruikersgewicht: 150 kg 
Beschikbare kleuren: zwart, bruin en taupe.

de normandie is een geriatrische zetel met een inclineerbare rug tot 
45° en beensteun die automatisch mee inclineert. de armsteunen zijn in 
hoogte regelbaar. 

hoogte verstelbare armsteunen 
Kantelwieltjes achteraan 
inclineerbare rug tot 45° & beensteun die automatisch mee inclineert
zitbreedte: 54 cm 
rughoogte: 78 cm 
zitdiepte: 41 cm 
Totale Breedte: 66 cm 
Totale Lengte: 122 cm 
Totale diepte: 84 cm 
Totaal gewicht: 28.1 kg
gebruikersgewicht: 138 kg 

Beschikbare opties : hoofdsteun, extra brede armsteun, wielen, tafel

LifTChAir onTArio i (eLeKTrisCh)

geriATrisChe sToeL norMAndie

op bestelling

TAuPe art. n°: 26196
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hoefijzeren zitkussen in Pu schuim, Veerkrachtig en anti-allergisch

indiCATies:
Anti-decubitus
Comfortabel bij zit-problemen, staartbeenbreuken, zweren,…
Praktisch voor toiletstoel

onderhoud:
Afwasbaar
niet aan licht blootstellen

het TeMPur transit kussen is een unieke neksteun dat u altijd en overal 
kan gebruiken. dankzij zijn unieke vorm ondersteunt dit kussen uw nek 
terwijl het automatisch op zijn plaats gehouden wordt zonder u ook maar 
te hinderen.

Afmetingen: 30x28x8 cm

dit kussen heeft precies dezelfde ergonomische vorm als het alom 
bekende original hoofdkussen, maar heeft een kleiner formaat. hierdoor 
kunt u het kussen altijd met u meenemen, waar u ook naar toe gaat.

Afmetingen: 31x25x10/7 cm

dit opblaasbare ringkussen wordt gebruikt om drukpijnen te voorko-
men en het genezingsproces te versnellen. Te reinigen met een doek en 
warm water. 

Verkrijgbaar in 2 maten.

BoTA hoefijzerKussen MeT hoes

TeMPur TrAnsiT reisKussen

TeMPur reisKussen

oPBLAAsBAAr ruBBeren ringKussen

art. n°: 44318

art. n°: 55205

art. n°: 63939

41 cm

46 cm

art. n°: 60983

art. n°: 60984
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WArMTe

LuChTBeVoChTigers

WeLzijn en CoMforT

WeLzijn en CoMforT

Beurer hK25 VerWArMingsKussen

LuChTBeVoChTiger BoneCo s150

VoeTVerWArMer MeT MAssAge fWM 40

infrAroodLAMP 150 W MeT TiMer 

art. n°: 52071

art. n°: 77017

art. n°: 11359

art. n°: 10245

oververhittingsbeveiliging 
functie voor automatisch uitschakelen na ± 90 min
Verwarmingselement : reinigbare plastic beschermhoes
Afneembare en wasbare katoenen hoes
3 temperatuurstanden
40 x 30 cm
100 Watt

Voetverwarmer met massage
Teddyvoering wasbaar met de hand
2 massageniveaus: kalmerende of opwekkende massage
Warmteoptie en massageoptie kunnen ook apart gebruikt worden
ook geschikt voor grote voeten
32 x 26 x 26 cm
16 Watt

infrarood lamp
Medisch product
Voor verkoudheden en spierpijnen
instelbaar: 5 schuinteposities
150 Watt

dankzij het safe heating systeem warmt het water op tot 100%.
de warme stoom die vervolgens vrijkomt is dan ook volledig kiemvrij.

huur M
ij
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LiChTTherAPieWeLzijn en CoMforT

LiChTTherAPie LuMineTTe

art. n°: 82324

de Luminette® is een lichttherapie bril die u zal helpen om effectief de 
winterblues en slaapstoornissen te bestrijden en om energie en levens-
kracht te herwinnen.

orThoPedieWeLzijn en CoMforT

VisCoheeL inLeghAK 

VisCosPoT inLeghAK hieLsPoor 

Viscoheel® en Viscoheel® K zijn anatomisch gevormde, visco-elasti-
sche hielkussens die de druk op de gewrichten, de wervelkolom, hielpijn 
en de achillespees, ook bij langdurige belasting, effectief verminderen. 
de Viscoheel® kan in elke (sport-) schoen worden gedragen.

huidvriendelijk
Antislip
duurzaam
Past in elke schoen

de blauwe, anatomisch geplaatste kern zorgt voor het ontlasten van de 
pijnlijke plek onder de hiel. Viscospot® bestaat uit huidvriendelijk ma-
teriaal, verschuift niet en kan in elke (sport-)schoen gedragen worden. 
Bij de Viscospot zijn er materialen met verschillende hardheid verticaal 
gerangschikt waardoor de druk gelijkmatig wordt verdeeld. het in elkaar 
zetten van de afzonderlijke segmenten gebeurt daarbij dermate nauw-
keurig en vloeiend dat de verbindingen aan de voet niet voelbaar zijn.
dit hielkussen heeft een lange levensduur.

huidvriendelijk
Ter behandeling van hielspoor
duurzaam materiaal

MT3 40-43

r+L 32-40

MT2 36-39

r+L 41-47

art. n°: 45443

art. n°: 45447

art. n°: 45441

art. n°: 45449
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AirCAsT Air sTirruP enKeL BrACe

ArMsLing PersonAL 

TenniseLLeBoog ePiPoinT uniVerseeL

indiCATies
Acute blessure, na een operatie, enkelverstuikingen graag i, ii, iii en 
chronische instabiliteit.

KenMerKen
Anatomisch ontworpen halfharde schalen bekleed met het gepatenteer-
de duplex luchtcelsysteem voor steun en geleidelijke compressie tijdens 
het lopen.
de compressie stimuleert efficiënte oedeemreductie en helpt daarnaast 
het herstel van enkelverstuikingen te versnellen.

draagdoek ter ondersteuning van de arm in geval van bovenarmbreuk 
en bij gips.

de stabiliserende orthese epiPoint® helpt bij peespijn, zoals de zoge-
noemde tenniselleboog (epicondylitis humeri) en soortgelijke spier- en 
peesaanhechtingsirritaties of -ontstekingen. het geïntegreerde elasti-
sche drukkussen (pelotte) zorgt voor een heel precieze ontlasting van 
de peesaanhechtingen. er verschijnt een rood vlak op de band als de 
armband te strak zit en de druk te hoog staat ingesteld. Kan zowel links 
als rechts worden gedragen.

Kan eenvoudig worden aan en uit gedaan
eén universele maat
Ademend materiaal

reChTs

MediuM

LinKs

LArge

art. n°: 30405

art. n°: 17297

art. n°: 30404

art. n°: 7012

art. n°: 46148
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reVALidATieWeLzijn en CoMforT

hoMeTrAiner KeTTLer PoLo M

elegant en compact: deze slanke hometrainer slaat ook in de woonka-
mer een prima figuur en past in elke hoek. dankzij de trainingscompu-
ter met doelzonetraining draait u uw rondjes altijd met uw individueel 
optimale belasting.

huur M
ij

TrAiningsCoMPuTer

doelzonetraining (fAT / fiT / MAnueeL)

energieverbruik

gemiddelde waarden bij trainingseinde

herstelpolsslagmeting met conditiescijfer

Manuele belastingsturing

Permanente weergave voor 8 functies

Polsslagbovengrens Procentuele weergave en optisch en akoestisch waarschuwingssignaal

Polsslagmeting (PoLAr-compatibel, 5 khz, met insteekontvanger, accessoires) handpolsslagsensoren inclusief / oorclip en cardio-polsslag-set optioneel

Programmeermogelijkheden

Tijdmeting, trainingsafstand, totale afstand, snelheid, trapfrequentie

zweetresistent toetsenbord met folie

TeChnisChe gegeVens

Aandrijfsysteem in de lengte geribde riem

Afmetingen opgesteld (L/B/h in cm) ca. 98 / 53 / 130

Afstand pedaal beneden tot zadel min. / max. (in cm) ca. 68 - 94

Belastingbandbreedte 1-10 (manueel)

Belastingregeling toerentalafhankelijk

din en-klasse din en 957-1/5, klasse hB

Maximale gewichtsbelasting 130 kg

overbrengingsverhouding 1 : 8

remsysteem Magneet

stroomvoorziening Batterijen

Vliegwiel 6 kg

uiTrusTing

hoogtecompensatie

Kleur Lichtgrijs

Lage instap

snelverstelling van de zithoogte

stuur Verstelbare hellingshoek

Transportrollen

zwaartepuntpedalen met riempjes

art. n°: 72102
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TeLeTriMMer

hAndTrAiner geLBAL

economische en compacte fietstrainer voor thuis. deze fietstrainer 
herstelt de spierkracht, circulatie en coördinatie van de onderbenen. 
Kan eenvoudig onder bed, stoel of bank worden geschoven.
Verchroomd en duurzaam stalen frame met antislipdoppen.

Afmetingen: 51x40x23 cm

door de variabele weerstand zijn deze gelballen voor ieder geschikt voor 
training van de hand, vingers en onderarm. u traint met deze ballen voor 
een krachtigere greep, betere behendigheid en vingersterkte.
de kleuren duiden het weerstandsniveau aan. 

art. n°: 6565

BLAuW

MediuM groen

art. n°: 54735

art. n°: 54736

sTrong orAnje

roze

art. n°: 54737

art. n°: 54734
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BorsTKoLVenKinderVerzorging

MedeLA syMPhony BorsTKoLf eLeKTrisCh

MedeLA sWing BorsTKoLf eLeKTrisCh

MedeLA sWing MAxi BorsTKoLf eLeKTrisCh

op bestelling

art. n°: 62010

art. n°: 77241

de symphony borstkolf met de op onderzoek gebaseerde kolfprogram-
ma’s is speciaal ontwikkeld om moeders tijdens hun lactatieperiode te 
ondersteunen: om een adequate melkproductie te initiëren, op te bou-
wen en in stand te houden.
Medela symphony is een betrouwbare borstkolf, voor gebruik door 
meerdere gebruikers, in ziekenhuizen of te huur voor thuisgebruik, 
ideaal voor frequent afkolven en gebruik gedurende een langere periode.

CoMforTABeL. sTiL. effiCiënT.
Medela swing combineert een meermaals bekroond ontwerp met de  
nieuwste technologie. deze elektrische borstkolf is klein, past in de 
meeste gangbare schouder- en handtassen en is dan ook de ideale 
oplossing voor wie regelmatig en discreet wil afkolven.
geschikt om tot 9 keer per week mee te kolven.

efficiënt: Kolf meer melk af in minder tijd dankzij onze 2-fasen afkolf-
technologie.
Comfortabel: verschillende vacuümniveaus en instellingen.
gemakkelijk in gebruik: gemakkelijk in elkaar te zetten, te gebruiken
en te reinigen.
Praktisch: compact ontwerp, ideaal om discreet af te kolven.

uiTersT effiCiënT. CoMforTABeL. sneL.
de nieuwe, compacte, dubbele elektrische borstkolf Medela swing maxi 
is perfect voor alle moeders die op zoek zijn naar een eenvoudige en 
tijdbesparende oplossing. ideaal voor ondersteuning van de melkpro-
ductie en voor regelmatig gebruik (tot 9 keer per week).

ondersteuning van de melkproductie: dubbel kolven kan de melkproduc-
tie extra stimuleren en in stand houden.
efficiëntie: simultaan afkolven in combinatie met de 2-fasen 
afkolftechnologie zorgen voor een maximale tijdbesparing.
Comfortabel: verschillende vacuümniveaus en instellingen.
gemakkelijk te gebruiken: gemakkelijk in elkaar te zetten, te gebruiken 
en te reinigen.
flexibel: licht en compact om thuis of onderweg te kunnen kolven; 
gebruik met batterijen of netstroomadapter.

huur M
ij
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seTs en ACCessoires

KinderVerzorging

KinderVerzorging

MedeLA hArMony hAndKoLf MAnueeL

MedeLA syMPhony AfKoLfseT

art. n°: 62015

LiChT. hAndig. sLiM.
de populaire harmony is wereldwijd de enige handmatige borstkolf 
gebaseerd op de 2-fasen afkolftechnologie.

efficiënt: Meer melk in minder tijd dankzij onze 2-fasen 
afkolftechnologie.
individueel: ideaal voor incidenteel afkolven, waarbij u zelf alles in 
de hand hebt.
Comfortabel: de ergonomische handgreep zorgt voor extra comfort 
tijdens het afkolven.
gemakkelijk: eenvoudig in elkaar te zetten, te gebruiken en te reinigen.
Mobiliteit: deze lichtgewicht borstkolf maakt het u mogelijk om 
efficiënt en discreet af te kolven waar u ook bent.

de afkolfset bevat alles wat een moeder nodig heeft om moedermelk 
af te kolven met de symphony borstkolf. elke set bevat een fles voor 
150 ml moedermelk. die fles is ideaal om moedermelk op te vangen, 
te bewaren, in porties te verdelen en om ermee te voeden.

BorsTsChiLden Voor uW PersoonLijK CoMforT.
Voor een maximaal comfort bevat de set ook een Personalfit 
borstschild in maat M (24 mm). de Personalfit borstschilden zijn ook 
verkrijgbaar in de volgende maten:
s (21 mm)
L (27 mm)
xL (30 mm)
xxL (36 mm)

de herbruikbare afkolfsets van Medela zijn comfortabel en praktisch. 
ze zijn uitstekend geschikt voor de symphony, de 2-fase borstkolf van 
Medela.

zonder BisPhenoL A
Alle onderdelen van de afkolfset die in contact komen met moedermelk 
zijn BPA-vrij en veilig voor uw baby.

duBBeL

enKeL

art. n°: 68769

art. n°: 68768
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MedeLA BorsTVoeding huLPseT

MedeLA hydrogeL PAds 4 sT

art. n°: 64282

art. n°: 6811

de Borstvoeding hulp set ondersteunt de unieke band tussen een 
moeder en haar kind via motiverende stappen die leiden tot een be-
vredigend verloop van de borstvoedingsrelatie tussen moeder en kind. 
dit kan worden bereikt door de pasgeboren baby met de Borstvoeding 
hulp mogelijk te maken om de nodige extra melk te drinken terwijl de 
baby aan de borst wordt gevoed.

stelt moeders in staat om borstvoeding te geven als ze dat anders niet 
zouden kunnen doen.
helpt om de melkproductie van de moeder te stimuleren
Voor baby’s die te zwak zuigen of die niet in staat zijn om vacuüm te 
zuigen
Traint baby’s om goed te zuigen
om geadopteerde baby’s aan de borst te voeden
Voor voedzame borstvoeding.

heBT u ProBLeMen MeT de BorsTVoeding door TePeLKLoVen 
of PijnLijKe TePeLs? 
de Medela hydrogel Pads zorgen voor onmiddellijke verlichting wan-
neer u last heeft van pijnlijke tepels of tepelkloven door het geven van 
borstvoeding. de hydrogel Pads hydrateren en verzachten uw huid en 
verlichten op die manier pijn aan de tepels tussen de voedingen. omdat 
het vochtgehalte in de huid goed op peil gehouden wordt, bevorderen 
de hydrogel Pads de zogenaamde nattende wondgenezing.

geven veilige en effectieve verlichting bij pijnlijke tepels en tepelkloven
Verkoelen bij contact met de huid. Voor verlenging van dit verkoelende 
effect kunt u de hydrogel Pads eventueel voor gebruik in de koelkast 
leggen
Versnellen de genezing bij tepelkloven. de hydrogel Pads beschermen 
de huid en creëren een optimale omgeving voor het herstel van uw huid 
en het helen van wondjes
steriel en individueel verpakt
iedere pad is gedurende 24 uur bruikbaar
Kunnen onder de Bh gedragen worden. onzichtbaar onder strakke 
kleding
Bestanddelen: water (30%), glycerol (30%) en kruislings geschakeld 
polymeer (40%)
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MedeLA MoederMeLK BeWAArzAKje 20 sT, 150 ML

MedeLA ConTACT TePeLhoedje (Per PAAr)

art. n°: 68725

Met de Pump & save Moedermelk bewaarzakjes kunt u moedermelk 
netjes en gemakkelijk bewaren in de koelkast of diepvriezer. Kolf de 
melk rechtstreeks af in het zakje, zet datum en tijd van afkolven op het 
zakje en leg het in koelkast of vriezer.

Melk gemakkelijk opvangen: Kolf de melk rechtstreeks in het zakje af, 
zodat u geen melk verspilt.
Compact: neemt minder plaats in dan moedermelkflesjes.
Betrouwbaar: dubbelwandig om de melk langdurig en veilig op te 
slaan
ready-to-use: zeer hygiënisch.

heBT u ProBLeMen MeT de BorsTVoeding door VLAKKe,
ingeTroKKen, PijnLijKe TePeLs of TePeLKLoVen? 
onze Contact tepelhoedjes kunnen bij deze uitdagingen een oplossing 
bieden. ze zorgen ervoor dat u uw baby toch borstvoeding kunt geven. 
Verkrijgbaar in maat s, M en L. de Contact tepelhoedjes beschermen 
uw tepels tijdens het voeden en helpen ook om uw baby aan te leggen. 
gebruik tepelhoedjes altijd onder deskundige begeleiding.

Met uitsparing voor het neusje van de baby om in contact te blijven met 
de vertrouwde geur van de moeder
Beschermen gevoelige en/of pijnlijke tepels tijdens de borstvoeding
Transparante, flexibele siliconen
Comfortabel
neutraal van smaak
Worden geleverd met een handig bewaardoosje
uitsluitend aangeraden voor tijdelijk gebruik

sMALL

MediuM

art. n°: 6816

art. n°: 6807

LArge art. n°: 6819
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MedeLA PureLAn 100 TePeLzALf

MedeLA CALMA sPeen

ProBLeMen MeT de BorsTVoeding door geVoeLige of droge 
TePeLs? 
PureLan crème beschermt uw tepels tijdens de borstvoeding tegen 
uitdroging.

100% ultra zuivere natuurlijke lanoline (wolvet) zonder kunstmatige 
toevoegingen of conserveringsmiddelen en hoeft dus niet te worden 
verwijderd vóór de borstvoeding.
herstelt de natuurlijke huidvetten wanneer de huid uitdroogt door het 
borstvoeding geven. ook kunt u de crème gebruiken op andere droge 
plekjes op uw huid of lippen.
de PureLan crème is zo veilig dat u hem ook mag gebruiken voor de 
huid van uw baby.
Verkrijgbaar in twee tubes (7g en 37g) en in sachet (1,5g).

omdat PureLan 100 gemaakt is van zuivere lanoline (zonder week-
makers) stolt het bij lage temperaturen. om de PureLan 100 weer in 
zijn normale vorm te herstellen kunt u de tube op kamertemperatuur 
bewaren of tussen uw handen opwarmen.

CALMA – BijnA neT ALs BorsTVoeding geVen 
de Medela Calma is uitsluitend bedoeld als alternatief voor borstvoe-
ding voor moeders die moedermelk aan hun baby’s willen geven. het 
Calma voedingssysteem is ontwikkeld in samenwerking met borstvoe-
dingsexperts van de university of Western Australia. Met Calma kan je 
baby net als aan de borst zuigen, slikken en ademen:

je baby kan volgens een natuurlijk ritme drinken, pauzeren en ademen 
en blijft kalm en ontspannen, net als aan de borst.
je baby moet een vacuüm creëren om de melkstroom op gang te bren-
gen, net zoals bij borstvoeding.
je baby kan zijn natuurlijke zuiggedrag behouden, waardoor het een-
voudiger wordt om te wisselen tussen Calma en de borst.

TuBe 7 gr

TuBe 37 gr

art. n°: 68730

art. n°: 55138

art. n°: 31614
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MedeLA CALMA MoederMeLKfLesje 150 ML + sPeen

MedeLA sPeCiALneeds feeder seT

Met Calma kan uw baby wisselen tussen voedingen aan de borst 
en het drinken van moedermelk uit een flesje, zonder risico voor de 
borstvoeding. dit helpt moeders om langer borstvoeding te geven.

Maakt het baby´s mogelijk om hun natuurlijke zuiggedrag, zoals ze dat 
na de geboorte hebben, te behouden.
de baby kan drinken, ademhalen en regelmatig pauzeren.
ondersteunt het gemakkelijk wisselen tussen voedingen met Calma en 
aan de borst.
eén maat Calma volstaat voor de hele borstvoedingsperiode, net als bij 
borstvoeding.
het unieke voedingssysteem voor uw baby.

ontwikkeld voor baby’s met een schisis en baby’s met neurologische 
problemen.
de specialneeds speen biedt meerdere voordelen wanneer u uw baby 
moedermelk geeft:
gemakkelijke regeling van de melkstroom
gemakkelijke melkinname
geen verspilling
minder tijd nodig om te voeden

geMAKKeLijKe regeLing VAn de MeLKsTrooM
de klep en membraan tussen flesje en speen zorg en ervoor dat er 
geen lucht in de speen komt. Bovendien heeft de specialneeds speen 
een spleetvormige opening waarmee u de melkstroom kunt regelen 
door gewoon de speen op een andere manier in de mond van uw baby 
te plaatsen. zelfs als uw baby maar zachtjes zuigt, kan hij de melks-
troom op gang brengen.

ondersTeuning Bij heT drinKen
ook als de baby maar heel zachtjes zuigt, kan hij moedermelk drinken. 
er wordt zo aan zijn natuurlijke zuigbehoefte voldaan, zelfs als hij niet 
direct aan de borst kan drinken. door in de speen te knijpen, kunt u de 
melk beter laten stromen zodat uw baby gemakkelijker kan drinken.

Voor de ALLerKLeinsTen: de Mini-sPeCiALneeds sPeen
er bestaat ook een kleinere speen voor zwakke of premature baby’s: de 
Mini-specialneeds speen. Vervang de standaard speen gewoon door de 
miniversie.

Bij gebruik van deze producten dient u een lactatiekundige of (pre)
logopedist te raadplegen.

art. n°: 31615

art. n°: 68737
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MedeLA disPosABLe zoogKoMPr 30sT

MedeLA MoederMeLKfLesjes

MedeLA QuiCK CLeAn MAgneTron zAK 5 sT

de disposable zoogkompressen zijn gemaakt van een superabsorbe-
rend materiaal dat het vocht opneemt, lekken verhindert en je dag en 
nacht droog houdt.
het zachte materiaal voelt comfortabel aan op de huid. de twee 
plakstrips voorkomen verschuiven van de zoogkompressen, voor extra 
zekerheid en bescherming.
de zoogkompressen zijn individueel verpakt – hygiënisch en gemakke-
lijk voor thuis of onderweg.

een hoge opname capaciteit.
Voorkomt vocht die problemen kunnen veroorzaken.
door het gebruik van fijn materiaal, zijn deze pads bijna onzichtbaar 
onder de kleding.
Tape zorgt ervoor dat de pads op hun plaats blijven.
deze wegwerp pads hebben een natuurlijke en voorgevormd vrouwe-
lijke vorm en zal in bijna alle bh’s passen.

de moedermelkflesjes van Medela zijn helemaal afgestemd op de be-
hoeften van moeder en kind. uw baby wordt niet blootgesteld aan scha-
delijke stoffen en het voeden verloopt vlot. u kunt als moeder kiezen uit 
verschillende maten, zodat u voortdurend flexibel bent.

Veilig: zonder Bisphenol A (BPA), voor de gezondheid van uw baby
flexibel: ideaal om moedermelk af te kolven, te bewaren, in te vriezen 
en om te voeden
efficiënt: u kan rechtstreeks in de fles kolven
gemakkelijk te reinigen: vaatwasser- en magnetronveilig

art. n°: 68731

art. n°: 68726

3x150ML

2x250 ML

art. n°: 68721

art. n°: 6813

snel - desinfectie duurt slechts drie minuten.
Veilig - stoomreiniging doodt 99,9% van alle bacteriën.
gemakkelijk te gebruiken - desinfecteren in slechts drie eenvoudige 
stappen.
ruimtebesparend - klein en gemakkelijk op te bergen.
efficiënt - 1 zak kan 20 keer gebruikt worden. op de zak kan aange-
streept worden hoe vaak de zak al gebruikt is.
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MedeLA siLiConen sPeen sLoW fLoW 2 sT

MedeLA MoederMeLKfLesjes MeT sPeen 250 ML

MedeLA LeKsChALen Per PAAr

Medela slow flow spenen kunnen gebruikt worden in combinatie met 
Medela moedermelkflesjes. deze spenen zijn transparant van kleur en 
BPA-vrij. 

de flesspenen zijn geschikt voor kindjes van 0 tot 3 maanden of 3 tot 6 
maanden en zijn per twee stuks verpakt.

het BPA-vrije moedermelkflesje met speen van Medela biedt u een 
uitstekende oplossing om uw baby afgekolfde moedermelk te geven. 
het is ideaal om moedermelk op te vangen, te bewaren, te vervoeren 
en om ermee te voeden.

Veilig: 100% BPA-vrij materiaal voor de gezondheid van uw baby
flexibel: ideaal om moedermelk op te vangen, te bewaren, te vervoeren 
en om ermee te voeden
gemakkelijk te reinigen: vaatwasser- en magnetronveilig

Voor Wie erg VeeL LAsT heefT VAn LeKKende MeLK
Als u erg veel last hebt van lekkende melk en zoogkompressen niet 
volstaan, dan kunt u onze lekschalen gebruiken.

Wordt in de Bh gedragen
Comfortabel door de zachte siliconen achterkant
Makkelijk leeg te gieten door het tuitje
onder niet al te strakke kleding vrijwel onzichtbaar

WAArsChuWing: Alleen de melk die tijdens een voeding in de lek-
schalen wordt opgevangen kan aan uw baby gegeven worden. Moeder-
melk die niet meteen aan uw baby gegeven wordt dient weggegooid 
te worden. Moedermelk die buiten de voedingen wordt opgevangen 
wordt een tijd lang door uw lichaamswarmte warm gehouden. Bij deze 
temperatuur vermenigvuldigen bacteriën zich zeer snel. de melk kan 
daarom niet na verloop van tijd alsnog aan uw baby gegeven worden.
TiP: Als u uw tepels strak tegen uw lichaam aan drukt tijdens het 
toeschieten van de melk, voorkomt u overmatige lekkage. de melk 
stroomt namelijk na ongeveer een minuut weer terug de borst in.

art. n°: 6814

art. n°: 68734

0 - 3 MAAnden

3 - 6 MAAnden

art. n°: 68723

art. n°: 68724
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MedeLA TePeLBesCherMers Per PAAr

heBT u ProBLeMen MeT de BorsTVoeding door TePeLKLoVen 
of PijnLijKe TePeLs?
onze tepelbeschermers beschermen tepels met tepelkloven of pijnlijke 
tepels tegen wrijving voor en na de borstvoeding. zo krijgt het gevoelige 
borstweefsel tijd om zich te herstellen. het zachte en flexibele mem-
braan van siliconen voelt comfortabel aan en past zich aan uw borst 
aan. de opening in de tepelbeschermer plaats je over je tepel. de ach-
terkant van de tepelbeschermer rust dan tegen de omringende huid.
Wordt in de Bh gedragen
Comfortabel door de zachte siliconen achterkant
Luchtcirculatie door gaten aan de voorzijde
Bijna onzichtbaar onder de kleding

art. n°: 64321

BAByWeegsChAALKinderVerzorging

eLeKTronisChe BAByWeegsChAAL

TeChnisChe sPeCifiCATies 
Meetbereik: 20 kg
gradatie: 10 g
Afmetingen: 525 x 143 x 290 mm
gewicht: ± 2,4 kg
Babyschaal: 525 x 90 x 275 mm
elektrische voeding: batterijen 

art. n°: 74103

international range
Afneembare babyschaal
Tarra en automatische hold functie
functie om verschil tussen 2 weegmomenten weer te geven
Meting mogelijk in kg en in lbs (te selecteren)
Valt automatisch uit bij niet-gebruik (batterijsparend)
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BLoeddruKMeTersMeeTToesTeLLen

oMron M2 BLoeddruKMeTer BoVenArM

oMron rs2 BLoeddruKMeTer PoLs

oMron rs3 BLoeddruKMeTer PoLs

de oMron M2 is een volledig automatische oscillometrische bloed-
drukmeter. hij meet de bloeddruk en de hartslag eenvoudig en snel. de 
intellisenseTM technologie en het gecontroleerd opblazen en ontluchten 
dragen bij tot de nauwkeurigheid en het comfort van de meting. Met één 
druk op de knop van de oMron M2 bloeddrukmeter worden bloeddruk 
en hartslag gemeten. de Cuff Wrapping guide bevestigt dat de manchet 
goed is aangebracht. Alle meetwaarden worden duidelijk op een digitaal 
scherm weergegeven. de M2 herkent onregelmatige hartslag en geeft 
dit aan met een symbool. in een oogopslag is zichtbaar of de gemeten 
bloeddruk binnen de standaard waarden (85/135 mmhg) ligt. er kunnen 
30 metingen in het geheugen worden opgeslagen.

Met deze bloeddrukmeter kan de gebruiker zijn/haar gezondheidstoe-
stand bewaken door de bloeddruk en de bloedsomloop nauwkeurig in de 
gaten te houden. Voor weinig geld biedt de oMron rs2 een maximum 
aan mogelijkheden voor bloeddrukmeting aan de pols. gevoelige sen-
soren bieden een waardevol inzicht geven in de status en de gezondheid 
van de bloedsomloop. Bloeddruk meten aan de pols wordt eenvoudiger. 
op de display is duidelijk te zien of de manchet correct is aangelegd, 
zij het links of rechts. de indicator voor hoge bloeddruk waarschuwt 
wanneer het niveau van de bloeddruk buiten de algemeen aanvaarde 
normen (135—85 mmhg) valt. een detector voor onregelmatige 
hartslag waarschuwt wanneer ritmestoornissen worden waargenomen. 
dit zijn eenvoudige maar vitale beveiligingen van de gezondheid.

deze bloeddrukmeter is uitgerust met extra functies om precisie en 
gebruiksgemak te bevorderen. het is ook mogelijk gemiddelden van
verschillende metingen te berekenen. de sterk geavanceerde analyti-
sche technologie van deze rs3 is voor de gebruiker de beste garantie 
voor een zeer accurate bloeddrukmeting. Automatisch geeft het toe-
stel ook het gemiddelde van de laatste drie metingen die binnen de 10 
minuten genomen zijn. Via een gevoelige bewegingssensor wordt elke 
beweging gedetecteerd die invloed kan uitoefenen op het resultaat van 
de meting, zodat ook via deze weg de nauwkeurigheid van elke meting 
apart nog wordt verhoogd. Al deze elementen dragen bij tot een voor 
een polsbloeddrukmeter ongezien nauwkeurigheidsniveau.

art. n°: 77987

art. n°: 72544

art. n°: 72545
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oMron M6 BLoeddruKMeTer BoVenArM

TensoVAL duo ConTroL ii BLoeddruKMeTer

het meten van de bloeddruk en de hartslag gebeurt eenvoudig en snel. 
de bloeddrukmeter maakt voor het comfortabel, gecontroleerd opblazen 
gebruik van de vooruitstrevende intellisense™ technologie, waardoor 
het vooraf instellen van de druk of opnieuw opblazen niet meer nodig 
is. hij wordt geleverd met een voorgevormde manchet die zeer gemak-
kelijk wordt aangebracht en voor meer comfort zorgt. de nieuwe intelli 
Wrap manchet vermindert het drukverlies op de ader dankzij zijn 30 % 
langere long. de Cuff Wrapping guide (visuele bevestiging dat de man-
chet correct is aangebracht) draagt bij tot de nauwkeurigheid van elke 
meting. eventuele bewegingen of een onregelmatige hartslag worden 
ook duidelijk door symbolen op het scherm aangegeven. de oMron M6 
Comfort kan 100 metingen voor elke van 2 gebruikers apart opslaan in 
het geheugen en berekent vandaag ook de weekgemiddelden van de 
metingen die ‘s ochtends en ‘s avonds zijn verricht. de gemiddelden 
worden gedurende 2 maanden in het geheugen bewaard ; dergelijke ge-
gevens zijn belangrijk voor een goede opvolging van hypertensie volgens 
de jongste richtlijnen o.a. van de esh.

Tensoval duo Control ii combineert twee meettechnieken en garandeert u een betrouwbare en 
precieze meting zelfs bij hartritmestoornissen. deze bloeddrukmeter is gebruiksvriendelijk en 
biedt u een optimale controle van uw arteriële bloeddruk bij u thuis.
  
geBruiKsVriendeLijK: dankzij twee grote praktische toetsen, een verbeterd batterijvakje, een 
intuïtief navigatiemenu en een groot scherm, kan u zeer snel en gemakkelijk meetresultaten 
bekomen die even nauwkeurig zijn als deze bij uw arts.
  
CoMforTABeLe MeTing: de comfortabele manchet beschikt over een hechtsysteem en een 
plooisysteem voor de elleboog om het toestel intuïtief correct te kunnen gebruiken en te vermij-
den dat het uit de manchet glijdt. de Air Comfort technologie identificeert de bloeddruk zodra de 
manchet opgepompt is en past ook de druk op de manchet individueel aan. dit verklaart waarom 
het meten van de bloeddruk zo bijzonder comfortabel verloopt.
de manchet is in drie maten beschikbaar.  

CoMforTABeL MeTen: de comfortabele bovenarm manchet beschikt over een hechtsysteem 
en een plooisysteem voor de hoek van de elleboog om het toestel intuïtief correct te kunnen 
gebruiken en te vermijden dat het uit de manchet glijdt. de Air Comfort technologie identificeert 
de bloeddruk zodra de ballon is opgeblazen en past de luchtdruk individueel voor elke gebruiker 
aan, zodat het meten van de bloeddruk op een bijzonder comfortabele manier verloopt.
de manchet is in drie maten beschikbaar.
   
innoVATieVe MeeTMeThode: de unieke duo sensor technologie combineert de oscillometri-
sche technologie met de Korotkoff technologie. de Tensoval duo Control ontdekt de onregelma-
tige hartslagen (hartritmestoornissen), alsook de meest zwakke hartslagen.
deze bloeddrukmeter gebruikt eerst de Korotkoff methode, gewoonlijk door de artsen gebruikt. 
indien de hartslag van de patiënt zeer zwak is schakelt het toestel over naar de oscillometrische 
methode om de arteriële bloeddruk te meten.
     
VoordeLen:
zeer nauwkeurig: zeer precieze metingen dankzij de duo sensor technologie 
Betrouwbaar: zelfs bij hartritmestoornissen en hypertensie 
gebruiksvriendelijk: intuïtieve hantering 
Comfortabel: de comfortabele manchet en de Comfort Air technologie in samenwerking met de 
gebruikers ontwikkeld 
Praktisch: functie om gegevens voor twee gebruikers gedurende 30 dagen op te slaan. 
Veilig: klinisch gevalideerd conform de internationale medische normen 
economisch: geleverde batterijen voor ongeveer 1400 metingen 
intelligent: kan aan de computer via usB stick worden aangesloten

art. n°: 78415

art. n°: 71088
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TensoVAL CoMforT BLoeddruKMeTer

BLoeddruKMeTer TensoVAL MoBiL

indien u een betrouwbare automatische bovenarmbloeddrukmeter zoekt 
die gebruiksvriendelijkheid en nauwkeurigheid combineert, vraag dan 
advies aan uw apotheker of aan de verkoper van medisch materiaal.
    
eenVoudig en VeiLig 
deze klassieke automatische bovenarmbloeddrukmeter bevat geen 
overbodige functies en is daardoor zeer gebruiksvriendelijk.
    
BeTrouWBAre ConTroLe 
Tensoval classic gebruikt de oscillometrische methode en is ideaal voor 
de regelmatige controle van de arteriële bloeddruk thuis.

sAMenVATTing VAn de VoordeLen: 
eenvoudige en betrouwbare controle van de arteriële bloeddruk door de 
fuzzy logica techniek. 
Klinisch gevalideerd toestel, met hypertensieliga kwaliteitslabel 
groot display 
functie voor opslaan gegevens voor 2 gebruikers 
netadapter 220V
Waarborg: 3 jaar 

Tensoval mobil is een automatische polsbloeddrukmeter met een inno-
vatieve technologie voor eenvoudige en betrouwbare meetwaarden.

nieuwe productkenmerken voor nog meer gebruiksvriendelijkheid. 
door de nieuwe maat van de manchet is Tensoval mobil nu ook voor de 
grootste polsen geschikt. dankzij de extra soepele manchet uit non-
woven en de Comfort air technologie is het bijzonder aangenaam om uw 
arteriële bloeddruk te meten

Betrouwbare meting, zelfs op verplaatsing. 
de automatische polsbloeddrukmeter Tensoval mobil is perfect om bui-
tenshuis of op kantoor uw arteriële bloeddruk te meten. de nieuwe etui 
uit harde plastic om de bloeddrukmeter op te bergen zorgt ervoor dat 
het toestel tijdens het transport niet per vergissing wordt ingeschakeld. 
Tensoval mobil gebruikt de oscillometrische meetmethode. 

sAMenVATTing VAn de VoordeLen: 
eenvoudige controle van de arteriële bloeddruk, zelfs op verplaatsing 
Klinisch gevalideerd : kwaliteitslabel van hypertensie Liga 
nieuw: Comfort air technologie, berekent automatisch de maximale druk 
voor de meting 
nieuw: functie voor opslaan gegevens voor twee gebruikers + gastmo-
dus voor derde persoon
nieuw: geschikt voor polsen met een diameter tussen 12,5 en 22,5 cm 
Waarborg: 3 jaar 

art. n°: 72548

art. n°: 5928
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oMron eCo TeMP BAsiC TherMoMeTer

oMron fLex TeMP sMArT TherMoMeTer

oMron genTLe TeMP oorTherMoMeTer

art. n°: 23187

art. n°: 23184

art. n°: 74853

digitale thermometer voor oraal, axillair en rectaal gebruik
Meting duurt gem. 60 seconden
Beepsignaal einde meting
Waterproof
geheugen van de laatste meting
Valt automatisch uit (batterijsparend)
°C of °f instelbaar
Batterij: 1 Lr41 
garantie: 3 jaar

digitale thermometer voor oraal, axillair en rectaal gebruik
snelle 10 seconden meting (rectale meting)
flexibele tip
Beepsignaal einde meting
Waterproof
geheugen van de laatste meting
Valt automatisch uit (batterijsparend)
°C of °f instelbaar
Batterij: 1 Lr41 
garantie: 3 jaar

Behalve voor het meten van de lichaamstemperatuur via het oor kan de 
gentle Temp 521 ook worden gebruikt voor het meten van oppervlakte-
temperatuur - b.v. een zuigfles met voeding - en voor het meten van de 
temperatuur in de kamer.

oor-temperatuur 
oppervlaktetemperatuur
Kamertemperatuur

de gentle Temp 521 heeft een geheugen voor 25 metingen, zodat de 
ontwikkeling over een langere tijd kan worden bekeken en een trend kan 
worden herkend. 

de grote display toont de temperatuur naar keuze in °C of °f
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sATurATieMeTer

PersonenWeegsChAAL

MeeTToesTeLLen

MeeTToesTeLLen

sATurATieMeTer

Beurer Ps07 PersonenWeegsChAAL digiTAAL

art. n°: 85264

art. n°: 69385

saturatiemeter die in enkele seconden het zuurstofgehalte in het bloed 
(sp02) en hartslag kan meten.

Badkamerweegschaal 
Cijferhoogte: 30 mm 
Capaciteit: 150 kg | gradering: 100 g
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hAndyCuP MeT deKseL, TrAnsPArAnT

riBBeLBeKer sure griP

CAring Mug, 300 ML

ideale schuine, transparante beker met grote handgrepen. u kunt 
drinken zonder uw hoofd naar achteren te kantelen.

geschikt voor kinderen en volwassenen met coördinatieproblemen
makkelijk vast te houden door zijn stevige handgrepen
transparant, dus u kunt zien hoeveel vloeistof er in de beker zit
ideaal voor personen met beperkte grip
geschikt voor de magnetron
inclusief tuitdeksel
niet geschikt voor kokend heet water
capaciteit: 200 ml

de handyCup met maatvoering is geschikt voor hete dranken tot 80°C. 
de andere bekers zijn geschikt voor dranken tot 65°C.
de handycup met maatvoering is geschikt voor de industriële 
vaatwasser ( worden gebruikt in zorginstellingen): 3 minuten op 80°C. 
de andere bekers zijn geschikt voor de vaatwasser thuis.

deze transparante policarbonaat beker is stapelbaar en heeft diepe 
groeven. hierdoor ligt de beker comfortabel in de hand en heeft u een 
goede grip. geschikt voor zowel warme als koude dranken. 

Verkrijgbaar in diverse kleuren
geschikt voor de magnetron
inhoud 200 ml

Transparante drinkbeker met 2 grote voorgevormde handgrepen voor 
een goede grip.
inclusief tuitdeksel. niet geschikt voor de vaatwasser. inhoud 300 ml.

art. n°: 60318

art. n°: 68799

art. n°: 53927
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sLAB MeT sLuiTing

good griPs VorK

AnTi-sLiP PoToPener, BLAuW

BesTeK seT 4 sT

slab met een waterdichte achterzijde van polyester en een voorzijde van 
katoen. de slab opent en sluit in de nek door middel van klittenband. 

Wasbaar 40°C.
Afmetingen: B 46 x L 89 cm

dit bestek heeft zachte en schokabsorberende handvaten die ook bij 
vochtigheid een goede houvast hebben. de comfortabele grepen zijn tot 
3,5 cm verdikt en gemaakt van zacht rubberachtig materiaal met flexi-
bele ribbels die zich aan iedere hand aanpassen. de lepels en vorken 
kunnen in iedere gewenste hoek gebogen worden. geschikt voor links- 
en rechtshandig gebruik. ideaal voor mensen met reuma, Parkinson, 
spasticiteit en beperkte handcontrole.

Anti-slip potopeners zijn handig voor het openen van potten in verschil-
lende maten. de geribbelde bolle buitenkant voelt zacht en flexibel aan 
en geeft een uitstekende grip aan de palm van de hand, duim en vingers 
bij het openen van de pot. gecombineerd met een anti-slip mat onder de 
pot ook éénhandig te gebruiken.

Queens heeft ivoorkleurige gladde handgrepen van 30 mm doorsnede en 
98 mm lengte. de effen structuur maakt dat ze gemakkelijk reinigbaar 
zijn.

elk bestek weegt ± 45 g
Vaatwasbestendig

art. n°: 44526

art. n°: 60953

art. n°: 60951

art. n°: 21425
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gezondheid

CoMforT

dAgeLijKse huLPMiddeLen

dAgeLijKse huLPMiddeLen

PiLLenVergruizer

PiLLendoos MeT ALArM

PiLLensPLijTer

AssisT A TrAy

Maalt zonder enige moeite pillen in poeder door een draaibeweging.
zo kunnen de medicijnen eenvoudig door voedsel gemengd worden. 
inclusief opbergvak voor de medicatie.

Vergeet uw pillen niet in te nemen! Klein formaat pillendoos met twee 
vakken om uw pillen in op te bergen. inclusief nekkoord en tijdsaandui-
ding. eén alarm in te stellen, na aftellen gaat er zowel een visueel als 
akoestisch signaal af.

geen rommel bij het splijten van pillen. de pillen worden gemakkelijk 
gespleten zonder het risico dat je in je vingers snijdt. Compact ontwerp, 
gemakkelijk mee te nemen. Veilig voor alle soorten pillen en tabletten tot 
een  diameter van maximaal 13 mm. inclusief handig opbergvakje.

Met deze ergonomische handgreep staat u veilig en makkelijk op. het 
draaibare plateau is multifunctioneel te gebruiken. zo kunt u er bijvoor-
beeld een laptop, boek of eten en drinken op plaatsen. inclusief beker-
houder. Aan te passen in lengte en hoogte zodat deze perfect afgesteld 
kan worden aan uw stoel of bank. Aan de onderkant van de voetplaten 
zijn rubberen pads aangebracht voor stabiliteit en bescherming van de 
vloer.

art. n°: 60939

art. n°: 60319

art. n°: 60940

art. n°: 81751
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VergrooTgLAs neKModeL

good griPs KnoPenhAAK

grijPer LiChTgeWiChT 75 CM

grijPer sTAndAArd

dit vergrootglas hangt aan een koord om de nek van de gebruiker en 
heeft een onderstel dat tegen het lichaam geplaatst kan worden om het 
hulpstuk in de juiste positie te houden. de rubberen voetjes voorkomen 
wegglijden. Vergroot 1,5 maal en de bifocal vergroot 3 maal.
diameter is 10 cm.

de knopenhaak heeft een lichte, comfortabele grip en maakt uw knopen 
eenvoudig vast. het verdikte handvat is gemaakt van rubberachtig ma-
teriaal en heeft flexibele rubberen ribbels die comfortabel zijn voor elke 
greep. de lengte van het handvat is 11 cm en de totale lengte is 16 cm. 
diameter van het handvat is 3,8 cm.

de verlengde arm Pick-up reacher is een lichtgewicht grijper waarbij
de beide grijparmen tegelijk bewegen. de grijparmen kunnen roteren.
op de top is er een magneetje voor het opnemen van kleine metalen 
voorwerpen. deze reacher bevat tevens een kledinghaak en een clip 
om hem vast te maken aan een wandelstok of loophulp. Bepaalde types 
hebben een blokkering. deze kan het voorwerp vast klemmen, zodat 
het niet kan vallen tijdens het verplaatsen.

reachers of verlengde armen worden gebruikt door mensen die moeilijk 
de grond of een bepaalde hoogte kunnen bereiken, vb. rolstoelgebruikers. 
ze zijn allen lichtgewicht en hebben een handige greep. Bedoeld voor het 
oprapen van zaken, voorwerpen uit de kast halen, gordijnen dichttrekken.

de verlengde arm handi-reacher heeft één vaste grijparm en één 
beweegbare. op de top zit een magneetje voor het opnemen van kleine 
metalen voorwerpen en is tevens voorzien van een kledinghaak. het 
voorste deel kan over 360° draaien. de handgreep is bedoeld voor de 
volle hand, zodat men maximaal kracht kan zetten.

reachers of verlengde armen worden gebruikt door mensen die moeilijk 
de grond of een bepaalde hoogte kunnen bereiken, vb. rolstoelgebrui-
kers. ze zijn alle lichtgewicht en hebben een handige greep. Bedoeld 
voor het oprapen van dingen, voorwerpen uit de kast halen, gordijnen.

art. n°: 60986

art. n°: 60966

art. n°: 704

76,6 CM

89,4 CM

art. n°: 60945

art. n°: 60944
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CoMMMuniCATiedAgeLijKse huLPMiddeLen

doro seCure 580 WiT

doro Phone eAsy 508 WiT

doro Phone eAsy 612

sMArTPhone doro 8031 WiT

doro Phone eAsy 311C

eenVoudige MoBieLe TeLefoon Voor nog Meer VeiLigheid
Voel u veiliger met een spatwaterdichte, gebruiksvriendelijke mobiele
telefoon met een vereenvoudigd toetsenbord voor gemakkelijke bedie-
ning, gps-lokalisatie en praktische functies zoals een veiligheidstimer.

eenVoudig MoBieL TeLefoonToesTeL
geniet van een gebruiksvriendelijke mobiele telefoon met een geweldig 
geluid, praktische functies en een toetsenbord waarmee dagelijks bellen 
en berichten versturen heerlijk eenvoudig is.

BeKroonde KLAPTeLefoon MeT CAMerA
doro Phoneeasy® 612 is een gebruiksvriendelijke mobiele telefoon die 
uw toetsenbord beschermt totdat u het nodig hebt, en met een opstartwi-
zard om u te helpen snel en gemakkelijk aan de slag te gaan.

denKT zoALs u. hAndeLT zoALs u.
Als u nog nooit een smartphone heeft gehad, of er één wilt die net zo 
denkt en handelt als u, dan is de doro 8030 de juiste smartphone voor 
u. dit model biedt u al het plezier dat de meeste smartphones u kunnen 
geven, maar dan op een meer natuurlijke en duidelijke manier.

geBruiKsVriendeLijKe drAAdgeBonden TeLefoon
MeT groTe ToeTsen
Met doro Phoneeasy® 311 hoeft een verminderd zicht of een verminder-
de behendigheid u niet te beletten in contact te blijven en te praten met 
de mensen om wie u geeft.

art. n°: 85116

art. n°: 85117

art. n°: 85118

art. n°: 85119

art. n°: 85120
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CoMMMuniCATie - VerVoLgdAgeLijKse huLPMiddeLen

doro seCure 347

doro seCure 350

doro Phone eAsy 110

doro Phone eAsy 110 duo

AfsTAndsBediening ergo 321rC

geBruiKsVriendeLijKe zorgTeLefoon MeT ALArMfunCTie
Voelt u zekerder met een versterkte vaste telefoon die een gemakkelijke 
bediening combineert met een waterbestendige alarmhanger om er 
zeker van te zijn dat u geen enkele oproep mist.

TeLefoon MeT VersTerKer en BeVeiLigingsfunCTies
Voelt u zekerder met een versterkte vaste telefoon die een gemakkelijke 
bediening combineert met een ruime hoeveelheid veiligheidsfuncties en 
andere functies die communiceren per telefoon gemakkelijker maken.

eenVoudige drAAdLoze deCT-TeLefoon
doro Phoneeasy® 110 is geen gewone draadloze telefoon. Alles eraan 
maakt hem gebruiksvriendelijk : duidelijk leesbaar scherm, luide en 
duidelijk toon, ...

eenVoudige drAAdLoze deCT-TeLefoon
goede dingen komen in twee: doro Phoneeasy® 110 duo heeft twee 
handsets en is een plezier in het gebruik : duidelijk leesbaar scherm, 
luide en duidelijk toon, ...

eenVoudig Te geBruiKen uniVerseLe AfsTAndsBediening
geniet met meer gemak van tv en radio met een afstandsbediening 
met grote knoppen waarmee u een zender kiest en het volume aanpast 
zonder enig gedoe.

art. n°: 85121

art. n°: 85122

art. n°: 85123

art. n°: 85124

art. n°: 85125
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in de BAdKAMer
en heT ToiLeT
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BAd en douChein de BAdKAMer en heT ToiLeT

hAArWAsBeKKen oP sTATief

BAdPLAnK fresh 69x30 CM

BideT KunsTof

douCheKruK VersTeLBAAr 41-51 CM

Kantelbare wastafel met reservoir 9L, slang 0,50m.

art. n°: 48670

art. n°: 73119

art. n°: 13061

art. n°: 60967

Lengte: 69 cm 
Breedte: 36-27-30 cm 
dikte: 4 cm 
Verstelbare einden: min. 39 cm - max. 63,6 cm 
gewicht: 1,5 kg 
Maximaal gebruikersgewicht: 150 kg

een handig hulpmiddel voor het wassen van het onderlichaam. inclusief 
zeepbakje. het bidet past in de meeste toiletten. niet te gebruiken in 
combinatie met een toiletverhoger.  Autoclaveerbaar tot 130°C.

dit handige krukje is ideaal voor gebruik in de douche, bad, badkamer 
of andere vochtige omgevingen. de speciaal ontworpen rubbers aan het 
uiteinde van elke poot zuigen zichzelf vast aan het oppervlak en zorgen 
voor veiligheid en stabiliteit.

Breedte: 350 mm 
diepte: 350 mm 
zithoogte: 330 - 510 mm 
diameter zitvlak: 320 mm 
gewicht: 1.5 kg 
gebruikersgewicht: 150 kg
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ToiLeTVerhogers

hygiëne

in de BAdKAMer en heT ToiLeT

in de BAdKAMer en heT ToiLeT

ToiLeTVerhogers MeT KLeM

CoMforTABeL en ergonoMisCh
een algemene helling van 3 ° van de stoel voldoet aan de natuurlijke 
positie van het bekken
een gebogen profiel dat overeenkomt met de vorm van het lichaam
Brede steunvlakken aan de voor- en achterzijde door een bijzonder 
profiel
gemakkelijk verstelbaar
ergonomische grip

de dAgeLijKse PrAKTijK
opening aan de voor- en achterzijde om de persoonlijke hygiëne te 
vergemakkelijken
Mogelijkheid om op het deksel te zitten

hygiënisCh onTWerP VAn heT ProduCT
geen ruwe materialen aan de buitenzijde
eenvoudig te reinigen
Vloeistoffen dringen niet binnen10CM MeT deKseL

10CM zonder deKseL

art. n°: 44881

art. n°: 18783

15CM MeT deKseL art. n°: 44330

BedPAn PLAsTieK PLAT ModeL

nierBeKKens KArTon, Per 10 sT

art. n°: 12923

art. n°: 28184

ovale bedpan met handvat, vervaardigd uit kunststof.

Wegwerpnierbekkens, verpakt per 10 stuks.
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hygiëne - VerVoLgin de BAdKAMer en heT ToiLeT

urinAAL Voor MAnnen

CLeAnis CAreBAg BedPAn 20 sT

CLeAnis CAreBAg urinAAL MAn 20 sT

CLeAnis CAreBAg BrAAKzAKje 20 sT

deze melkwitte urinefles met blauwe dop heeft een handig handvat. 
eenvoudig te legen en ideaal voor in bed. niet autoclaveerbaar.
inhoud 900 ml.

Carebag® hygiënezak voor bedpan x 20
universele opvangzakken voor elk type bedpan. Absorbtie tot 450 ml.
geschikt voor langdurige opnames, chirurgie, verloskunde, isoleerafde-
lingen, etc. neutraliseert de geuren

Carebag® Mannen urinaal
Kan gebruikt worden ter vervanging van een plastic urinaal. hierdoor 
is schoonmaken van urinalen niet meer nodig. ideaal voor mensen met 
een handicap of bij risico op infecties.

Carebag® Braakzakjes
Absorberende braadzakjes zijn ideaal bij noodgevallen en in elke  vorm 
van transport. geschikt voor kinderen en volwassenen.

art. n°: 12591

art. n°: 75932

art. n°: 75777

art. n°: 78592
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ACCessoiresin de BAdKAMer en heT ToiLeT

giPshoes hALf Been VoLWAssene

giPshoes hALVe ArM VoLWAssene

giPshoes VoLLedig Been VoLWAssene

giPshoes VoLLedig ArM VoLWAssene

Beschermt uw gips tijdens het douchen en baden. gemakkelijk aan te 
brengen. Meerdere malen te gebruiken. niet geschikt voor open en on-
bedekte wonden. niet geschikt om mee te zwemmen. ook verkrijgbaar 
in kindermaat.

Beschermt uw gips tijdens het douchen en baden. gemakkelijk aan te 
brengen. Meerdere malen te gebruiken. niet geschikt voor open en on-
bedekte wonden. niet geschikt om mee te zwemmen. ook verkrijgbaar 
in kindermaat.

Beschermt uw gips tijdens het douchen en baden. gemakkelijk aan te 
brengen. Meerdere malen te gebruiken. niet geschikt voor open en on-
bedekte wonden. niet geschikt om mee te zwemmen. ook verkrijgbaar 
in kindermaat.

Beschermt uw gips tijdens het douchen en baden. gemakkelijk aan te 
brengen. Meerdere malen te gebruiken. niet geschikt voor open en on-
bedekte wonden. niet geschikt om mee te zwemmen. ook verkrijgbaar 
in kindermaat.

art. n°: 25378

art. n°: 2095

art. n°: 1176

art. n°: 3926
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inConTinenTie
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BehAndeLen VAn BedPLAsseninConTinenTie

PLAsWeKKer eLTher

BroeKje PLAsWeKKer eLTher WiT 

de Plaswekker elther bestaat uit een wekker (ontvanger) en een klein 
zendertje. het zendertje kan aan de binnenkant van de boord van het 
broekje geklikt worden. Bij de wekker kan u twee broekjes aankopen, 
wat in praktisch alle gevallen voldoende is. de broekjes zijn wasbaar en 
van een uitstekende kwaliteit waardoor ze de hele training meegaan.

zodra er ‘s nachts een paar druppels op het broekje komen, geeft de 
zender een signaal door aan de plaswekker (ontvanger). deze geeft ver-
volgens een luid signaal, waardoor het kind wakker wordt en zijn of haar 
plas kan doen op het toilet. door uw kind op het juiste moment wakker 
te maken trainen we hem/haar om goed te reageren op het gevoel van 
een volle blaas. het voordeel van de elther is dat we kunnen trainen met 
behoud van de bewegingsvrijheid.

Plasbroekje dat in combinatie met de Plaswekker elther dient gebruikt 
te worden. 
Verpakt per 2

art. n°: 67654

huur M
ij

T116 (2 sT)

T128 (2 sT)

art. n°: 73988 

art. n°: 73989

T140 (2 sT) art. n°: 73990

T152 (2 sT) art. n°: 73991
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AfdrijVende huLPMiddeLeninConTinenTie

urinezAK 2000 ML TuBe 90 CM AfVoer sLoT

ConVeen nAChTzAK BAsiC 10 sT

freedoM CLeAr AdVAnTAge CondooMCATheTer

art. n°: 12646

art. n°: 40495

Met tube 90 cm
Afvoer met schuifslot
Met nrV 
inhoud: 2 L 

gesloten of met push-pull kraantje
Volume van 2 liter
slang van 100 cm
 

freedom Clear Advantage is een hoogwaardige siliconen catheter die 
is ontworpen voor een maximale draagtijd. er zit aloë in het hechtmid-
del en het knikbestendige tuitje is zodanig ontworpen dat altijd een vrije 
stroom gegarandeerd wordt.

funCTies:
huidvriendelijk hechtmiddel met aloë
zelfklevende condoomcatheter
Knikbestendig tuitje ontworpen voor maximale bescherming

28 MM, 30 sT

31 MM, 30 sT

art. n°: 23938

art. n°: 32700



www.belmedis.be 63

Andere gAMMAs

Attends producten voor LiChTe inConTinenTie zijn speciaal ontworpen voor de situaties waarin u ongewild
 druppels of kleine scheutjes urine verliest in het geval van lichte inspanningen zoals bijvoorbeeld: tillen, 
niezen, lachen, hoesten of rennen. een veel voorkomend probleem bij mannen, van alle leeftijden,
is het nadruppelen na een normale toiletbezoek. het assortiment van het licht urineverlies gamma 
bestaat uit comfortabel kleine, natuurlijk gevormde inleggers.

in gevallen waarin u grotere hoeveelheden urine verliest of voor die gevallen waarin u aandrang 
voelt maar niet altijd tijdig het toilet kunt halen bestaat er een assortiment van hoog ABsorBerende, 
natuurlijk gevormde inleggers en broekjes.

Wanneer u weinig of geen controle heeft over uw blaas of darmfunctie biedt Attends een volledig assortiment 
met beschermende producten. het assortiment voor zwaar urineverlies bestaat uit hoogabsorberende,natuurlijk 
gevormde inleggers, slips en broekjes bestemd voor de zWAArdere VorMen VAn inConTinenTie.

Attends Cover-dri BesCherMende onderLeggers zijn speci-
aal ontworpen om bescherming te bieden aan oppervlaktes zoals 
bedden, matrassen en (rol)stoelen. het product heeft een unieke 
bovenlaag met tussenliggende absorberende kussentjes die het 
vocht snel en efficiënt opnemen en omzetten in gel.

door gebruik te maken van sTreTCh PAnTs CoMforT sluit 
het Attends product beter aan op het lichaam en ontstaat een 
betere bescherming tegen lekkage.  de pijpjes geven extra steun 
aan het inlegverband waardoor het beter op zijn plaats blijft en 
ongelukjes kunnen voorkomen worden. Attends stretch Pants 
Comfort zijn gemaakt van ultra zacht elastisch materiaal en 
geven een perfecte, comfortabele pasvorm.

gammas van hartmann en Tena zijn ook beschikbaar.
Vor meer informatie, neem contact met uw afgevaardigde.

LiChT urineVerLies
83036 Attends for Men 1 78601 soft normal 2
83037 Attends for Men 2 82996 soft extra 3
83038 Attends for Men 3 82997 soft extra 3 Plus
82994 soft Mini 1 83023 Pull-ons 3 Medium

82995 soft Mini Long 1

geMATigd urineVerLies
82998 soft 4 maxi 83025 Pull-ons 5 small
83039 Attends for Men 4 83026 Pull-ons 5 Medium
82999 soft 5 83027 Pull-ons 5 Large
83000 soft 5 Maxi Plus 83028 Pull-ons 5 xlarge

zWAAr urineVerLies
83001 soft 6 34628 slip regular 9 extra small
83003 soft 7 38025 slip regular 9 small
83004 Contour Air comfort 7 83009 slip regular 10 small
83005 Contour Air comfort 9 83010 slip regular Plus 10 Medium

83029 Pull-ons 8 small 83011 slip regular Plus 10 Large
83030 Pull-ons 8 Medium 83012 slip regular Plus 10 x-Large
83031 Pull-ons 8 Large 83015 slip flex 9 Medium
83032 Pull-ons 8 x-Large 83017 slip flex 9 Large
83013 slip Active 9 Medium 83019 slip flex 9 x-Large
83014 slip Active 9 Large 83016 slip flex 10 Medium
17091 slip Active 10 Medium 83018 slip flex 10 Large
73746 slip Active 10 Large 83020 slip flex 10 x-large

onderLeggers
36677 Cover-dri 40x60 Plus
83006 Cover-dri 60x60 super
20386 Cover-dri 60x90 Plus
83008 Cover-dri 60x90 super
83007 Cover-dri 80x170

sTreTChPAnTs (fixATieBroeKje)
83033 stretchpants Medium
58454 stretchpants Large
83034 stretchpants x-Large
83035 stretchpants xx-Large

ABsorBerende huLPMiddeLeninConTinenTie

urineVerLies, onderLeggers, sTreTChPAnTs
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AdeMhALingsondersTeuning
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Thuislevering

4300L

2100L

art. n°: 72136 

art. n°: 72134

1000L art. n°: 72132

400L art. n°: 72130

Apotheeklevering

4300L

2100L

art. n°: 72135 

art. n°: 72133

1000L art. n°: 72131

400L art. n°: 72129

zuursTof

zuursTofConCenTrATor 

AdeMhALingsondersTeuning

AdeMhALingsondersTeuning

gAsVorMige MedisChe zuursToffLessen

zuursTofConCenTrATor eVerfLo

Mogelijkheid tot het leveren van medische zuurstof of 
zuurstofconcentrator:  
1)  Bij de apotheek
2)  Bij de patiënt aan huis

Voorwaarden tot terugbetaling van medische zuurstof of 
zuurstofconcentrator:

ACuTe hyPoxeMie
duur: Maximum 3 maanden per jaar terugbetaald
soort: zuurstofflessen of zuurstofconcentrator

hyPoxeMie Bij PALLiATieVe PATiënTen
duur: onbeperkt
soort: zuurstofflessen of zuurstofconcentrator

CLusTerhoofdPijn
duur: onbeperkt
soort: enkel zuurstofflessen

de everflo zuurstofconcentrator is een lichtgewicht apparaat dat makke-
lijk te vervoeren is. daarnaast is dit toestel ook zeer stil en energiezuinig.

1 paneel met aan/uit schakelaar en alarm
houder voor zuurstofbevochtiger
debiet regelbaar tussen: 0,5 en 5L/min
zuurstofconcentratie tussen 88% en 94%
energieverbruik: 270 Watt
geluid: onder 40 dBa
netspanning: 230 V, 50 hz
gewicht: 14 kg
Afmetingen: 58x38x24 cm
 art. n°: 73969
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zuursTof ACCessoiresAdeMhALingsondersTeuning

zuursTofBeVoChTiger 650ML

zuursTofBriL VoLWAssene

zuursTofdArM Per MeTer

zuursTofBeVoChTigingsdArM

zuursTofMAsKer + dArM Voor VoLWAssenen

zuurstofbevochtiger die gebruikt kan worden bij gasvormige zuurstof-
flessen en zuurstofconcentrators.

gedistilleerd water
inhoud: 650 ml
Wegwerpbaar

zuurstofbril die aangesloten kan worden op medische zuurstofflessen
en zuurstofconcentrators;

Lengte: 2,1 m
niet steriel

Verlengdarm dat aangesloten kan worden op medische zuurstofflessen 
en zuurstofconcentrators.
Per meter te verkrijgen.

darm die aangesloten dient te worden tussen de zuurstofbevochtiger en 
gasvormige medische zuurstoffles.

Lengte: 42 cm
Latexvrij

zuurstofbril die aangesloten kan worden op gasvormige medische zuur-
stofflessen en zuurstofconcentrators.

Lengte: 2,1 m
niet steriel

art. n°: 62178

art. n°: 14199

art. n°: 12286

art. n°: 42797

art. n°: 12358



www.belmedis.be 67

zuursTof ACCessoires - VerVoLg

AerosoL

AdeMhALingsondersTeuning

AdeMhALingsondersTeuning

KoPPeLsTuK Voor zuursTofLeiding

AQuiLon 2 AerosoL

PriMoneB fLAeM AerosoL f400

LuChTfiLTer eVerfLo

hulpstuk om de aansluiting tussen de zuurstofdarm en zuurstofbril te 
vergemakkelijken.

Aquilon² is een vernevelsysteem dat wordt gebruikt voor de behandeling 
van ademhalingsaandoeningen waaronder astma, CoPd en bronchitis.

het systeem is specifiek ontworpen door gezondheidsdeskundigen en 
ervaren ingenieurs om de behandeling zo klinisch doeltreffend mogelijk 
te laten verlopen.

het is uitgerust met een Aquineb-vernevelaar.

Luchtfilter voor de everlo zuurstofconcentrator

art. n°: 55099

art. n°: 10587

art. n°: 49799

art. n°: 77695

f400
Pistonmotor: geschikt voor corticoïden
Lucht output: 9L/min
Max druk: 1.8 +- 0.3 bar
geluidsniveau: 54 dB op 1m
gewicht: 1.3 kg
2 jaar garantie vanaf aankoopdatum
2 snelheden: standaard methode met snelheidsschakelaar op positie 
Min of snelle methode met snelheidsschakelaar op positie MAx
Mass fraction < 5µ: min 63 % - max 54,40%
MMd: min 3,78 µm - max 4,58 µm
delivery rate: min 0,25 ml/min - max 0,55 ml/min
rV: min 1,20 ml - max 1,13 ml
inhoud: 1 monobloc + 1 vernevelaar rf7 dual speed + 1 soft touch 
masker voor volwassenen + 1 soft touch masker voor kinderen + 1 
mondstuk + 1 verbindingsdarm van 1m + 1 pochet voor accessoires + 
1 voedingskabel
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AerosoL - VerVoLgAdeMhALingsondersTeuning

oMron AerosoL ne-C28-e

oMron AerosoL C900  neB

de oMron CompAir C28P is een krachtige compressor vernevelaar met 
een herbruikbare V.V.T. (Virtual Valve Technology) vernevelkit. de oMron 
C28P is bedoeld voor het inhaleren van geneesmiddelen in de behande-
ling van luchtwegenaandoeningen.

de door oMron ontwikkelde V.V.T. maakt gebruik van een gekende tech-
niek uit de aerodynamica. het unieke design van de verstuifkamer zorgt 
ervoor dat een virtuele valve open en toe gaat met de ademhaling van de 
patiënt. Medicatie wordt doeltreffend gedeponeerd in de longen: de inha-
latie is gemakkelijk en weinig medicatie gaat verloren in de omgeving. 
de vernevelsnelheid bereikt 0,5 ml/min.

het gebruik van dit hoogtechnologisch toestel is eenvoudig en het ont-
werp is praktisch. ook op het gebied van onderhoud is de oMron C28P 
gebruiksvriendelijk.

KenMerKen
hoogwaardige technologie en efficiënte verneveling dankzij de unieke 
V.V.T. vernevelkit 
gebruiksvriendelijk (één knopsbediening) en veiligheid 
gemakkelijk te reinigen en onderhouden
geschikt voor een breed medicatie-gamma
handige draagtas

de oMron CompAir Pro ne-C900 is een krachtige compressor verne-
velaar die werkt met een ssK (smart structure Kit) vernevelset. de hoge 
output van 7 l/min in combinatie met de zeer efficiënte vernevelset zorgt 
ervoor dat de oMron C900 uiterst geschikt is voor gebruik in verzor-
gingsinstellingen en ziekenhuizen.
de vernevelsnelheid van 0,4 ml/min en een partikelgrootte van 3 μm 
garanderen een snelle en optimale behandeling van astma, chronische 
bronchitis, allergieën en andere aandoeningen van de luchtwegen.
de oMron CompAir Pro ne-C900 werkt door middel van een één-
knopsbediening en beschikt bovendien over een handvat voor een 
gemakkelijk transport. het aerosoltoestel kan gebruikt worden met 
een ruim gamma medicijnen.

KenMerKen
hoge output compressor (7 l bij 100 kPa)
in combinatie met ssK vernevelstof met een wegwerpbare Lifecare set
Vernevelsnelheid van 0,4 ml/min
Kan gebruikt worden met een ruim gamma medicijnen
efficiënte aerosol van de lagere luchtwegen
handvat voor transport
Korte aerosolsessie
eenvoudige één knopsbediening

art. n°: 35754

art. n°: 71870



www.belmedis.be 69

AerosoL - VerVoLg

AerosoL huLPsTuKKen

AdeMhALingsondersTeuning

AdeMhALingsondersTeuning

PAri Boy AerosoL sx

AeroChAMBer PLus fLoW-Vu MAsKer 

het enige volledige gamma voorzetkamers voor de toediening van 
aerosol, specifiek ontwerpen voor elke patiënt.

gegArAndeerd MAxiMALe inhALATie
het ergonomisch, latexvrij Comfortseal masker zorgt voor een optimale 
aansluiting op het gezicht
de flow-Vu indicator garandeert een correcte inhalatietechniek
het flowsignal fluitje signaleert wanneer er te snel ingeademd wordt  
 vertraag uw ademhaling
Beschikt over éénrichtingsinhalatieventiel en uitademingsventiel

CoMforT Voor de PATiënT
het ez flow uitademingsventiel
 - Biedt weinig weerstand aan luchtstroom, erg belangrijk voor jonge  
  kinderen met een klein ademvolume (Tidal Volume)
 - Voert de lucht ver van de patiënt weg om irritaties te voorkomen
Vaatwasbestendig, LeT oP: tot 70°C max! (plaats op het bovenste rek)

art. n°: 49027

art. n°: 71870

Kwalitatieve oplossing voor verhuur.
Lucht output: 10.9L/min
druk: 1.6 bar
geluidsniveau: 56 dB
gewicht: 1.7kg
4 jaar garantie
Tor 590 mg/min
MMd 2,9 µm
Mass fraction < 5µ: 75%
inhoud: 1 monobloc + 1 voedingskabel

MAsKer Voor BABy’s

MAsKer Voor Kinderen

art. n°: 11158 

art. n°: 11148

MAsKer Voor VoLWAssenen art. n°: 11157

MondsTuK Voor VoLWAssenen art. n°: 11149
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AerosoL huLPsTuKKen - VerVoLgAdeMhALingsondersTeuning

LifeCAre AerosoL ToeBehoren

rand masker, snijdt niet
soepele plastic dat zich aanpast aan de vorm van het gezicht
Capaciteit van het medicijnreservoir: 5 ml
restvolume van het reservoir: 0,9 ml
MMAd: - met Cx3 en Cx Pro: 3,2 microns
MMAd: - met Actineb: 2,83 microns
Verneveltijd: - met Cx3 en Cx Pro: +/- 0,42 ml per minuut
Verneveltijd met Actineb: +/- 0,5 ml per minuut

Kind 

VoLWAssenen 

art. n°: 12740

art. n°: 12760
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CoMPressieKousen
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CoMPressieKousenCoMPressieKousen

MediVen eLegAnCe

een fijne en transparante kous, die zacht en soepel aanvoelt. oogt attrac-
tief en is aangenaam om te dragen.

Toepassing: bij lichte tot ernstige vaatproblemen, tijdens de zwanger-
schap of na een heelkundige ingreep.

Ad CCL1 zWArT ii

Ad CCL1 zWArT iii

Ad CCL1 CArAM V

Ad CCL1 CArAM ii

Ad CCL2 zWArT iV

Ad CCL2 CArAM iii

art. n°: 25927 

art. n°: 25935

art. n°: 25900

art. n°: 25878

art. n°: 25955

art. n°: 25919

Ad CCL1 zWArT iV

Ad CCL2 zWArT ii

Ad CCL1 CArAM iii

Ad CCL2 zWArT V

Ad CCL2 CArAM iV

art. n°: 25939

art. n°: 25949

art. n°: 25883

art. n°: 25957

art. n°: 25921

Ad CCL1 zWArT V

Ad CCL2 zWArT iii

Ad CCL1 CArAM iV

Ad CCL2 CArAM ii

Ad CCL2 CArAM V

art. n°: 25941

art. n°: 25950

art. n°: 25899

art. n°: 25915

art. n°: 25922

Ag CCL1 zWArT ii

Ag CCL1 zWArT iii

Ag CCL1 CArAM V

Ag CCL1 CArAM ii

Ag CCL2 zWArT iV

Ag CCL2 CArAM iii

art. n°: 25842 

art. n°: 25845

art. n°: 25795

art. n°: 25788

art. n°: 25866

art. n°: 25798

Ag CCL1 zWArT iV

Ag CCL2 zWArT ii

Ag CCL1 CArAM iii

Ag CCL2 zWArT V

Ag CCL2 CArAM iV

art. n°: 25847

art. n°: 25855

art. n°: 25792

art. n°: 25873

art. n°: 25839

Ag CCL1 zWArT V

Ag CCL2 zWArT iii

Ag CCL1 CArAM iV

Ag CCL2 CArAM ii

Ag CCL2 CArAM V

art. n°: 25853

art. n°: 25860

art. n°: 25793

art. n°: 25796

art. n°: 25841
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ACCessoiresCoMPressieKousen

KousAAnTreKKer Medi BuTLer

Medi Butler is een hulpmiddel om elastische kousen gemakkelijk, 
en zonder hulp, aan te trekken. het lange handvat zorgt voor 
maximale stabiliteit bij het aantrekken.

art. n°: 39395
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ConTACT

Thuisgezondheidszorg

Thuisgezondheidszorg

Adres

ConTACT Persoon

indusTrieWeg,106 - 3980 TessenderLo

CoMMerCiëLe & KLAnTendiensT

013 / 61 33 71
013 / 61 33 72
tgz@belmedis.be

oPeningsuren
Ma. - Vr. 9h - 13h / 13h40 - 17h

dorien.dehouwer@belmedis.be

tgz.gent@belmedis.be

telefoon.tessenderlo@belmedis.be

telefoon.antwerpen@belmedis.be

013 / 61 33 71

013 / 61 33 75

09/280 90 27

013 / 61 33 61

03 / 740 01 40

dorien de houwer / KLAnTendiensT

Christophe Bollaers / zuursTof

joris Merken / LogisTieK - huur

Katleen rits / BAndAgisTe

Liesbeth Bressers / BAndAgisTe

inge Vlaeminck / KLAnTendiensT

sarah Ciolek / KLAnTendiensT

Aline goethals / KLAnTendiensT

Thuisgezondheidszorg Tessenderlo

drongen

hoboken



013 / 61 33 71
013 / 61 33 72

WWW.BeLMedis.Be

Thuisgezondheiszorg
industrieweg,106
3980 TessenderLo


