Ophtalmoscoop & Otoscoopsets HAIO/AIO Aanbieding
De Heine BETA 400 is de nieuwe metalen
FO otoscoop van Heine.
Voordelen BETA 400:






40% groter beeld!
Super scherpe focus
Ongekend goed beeld
Meer details voor betere diagnose
Geweldige scherpte en contrast

Met een ongeëvenaarde vergroting van 4,2x en een super scherpe focus geeft de
Heine BETA 400 een ongekend goed beeld van de gehoorgang en het
trommelvlies. Meer details zijn zichtbaar waardoor een betere diagnose kan
worden gesteld.
De BETA 400 geeft niet alleen een beter en 40% groter beeld, maar heeft door de
hoogwaardige zuivere glazen lenzen ook een geweldige scherpte en contrast.
De lens is opklapbaar zodat u deze otoscoop ook kunt gebruiken voor
instrumentatie. Door de robuuste metalen behuizing en de glazen lenzen is hij
zeer duurzaam en eenvoudig schoon te maken.
Het licht wordt vanaf het lampje d.m.v. glasfiber (FO) door de neus geleid wat
zorgt voor een mooi egaal lichtbeeld, en een volledig vrij zicht wanneer u door de
otoscoop kijkt.

3,5vlt Uitvoering

Complete set met Li-ion handvat met USB oplader en stekker.
Beta 400 Otoscoop en K-180 Ophthalmoscoop
Heine BETA 400 Otoscoop + K-180 Ophthalmoscoop en Li-on handvat met USB oplader in hardcase.
Basis verkoopprijs: € 765,00 incl.btw

Speciale HAIO / AIO prijs:

incl.btw

Heine Mini 3000 otoscoop in Soft Pouch
Moderne pocket otoscoop in een uniek compact design. Verbeterde XHL
Xenon halogeen technologie met 100% meer licht.
Zeer helder, geconcentreerd wit licht voor perfecte verlichting. 3x
vergrotende loupe. Clip met aan/uit schakelaar. Schakelt automatisch uit
wanneer deze wordt terug gestopt in de zak.
Prijs:
Basis verkoopprijs: € 84,85 incl.btw
HAIO/AIO: € 77,95 incl.btw

Heine Mini 3000 otoscoop en ophtalmoscoop in Soft Pouch
Moderne pocket otoscoop in een uniek compact design.
Verbeterde XHL Xenon halogeen technologie met 100% meer licht.
Zeer helder, geconcentreerd wit licht voor perfecte verlichting. 3x vergrotende
loupe. Clip met aan/uit schakelaar. Schakelt automatisch uit wanneer deze
wordt terug gestopt in de zak.
Top kwaliteit ophtalmoscoop in handig pocket formaat.
De Heine Mini 3000 oog/oorset wordt geleverd met 1 handvat en 10
disp.oortrechters.
Prijs:
Basis verkoopprijs: € 226,50 incl.btw
HAIO/AIO: € 201,95 incl.btw

VosMed Mini otoscoop met fiber optiek verlichting in Soft Pouch
Eenvoudige lichtgewicht otoscoop met fiber optiek verlichting.
Wordt compleet geleverd in handig etui met oortrechters.
Kleur Zwart
Set wordt geleverd met 1 handvat en 10 disp.oortrechters.
Prijs:
Basis verkoopprijs: € 69,50 incl.btw
HAIO/AIO: € 44,50 incl.btw

Ophthalmoscoop & Otoscoopsets HAIO/AIO Aanbieding
Welch Allyn MacroView ™ Otoscoopset in ritsetui
Levert bijna tweemaal het zicht op met een hogere vergrotingsfactor ten opzichte
van standaard otoscopen, waardoor de gehoorgang en het trommelvlies
makkelijker te visualiseren zijn.
Dit instrument is een belangrijke stap vooruit in het otoscopisch onderzoek, een
verbeterde weergave voor verbeterde leren en besluitvorming.
Een vrijwel compleet beeld van het trommelvlies met ongeveer het
dubbele van het gezichtsveld en 30% meer vergroting dan een traditionele
otoscoop
Betere helderheid
De mogelijkheid om zich aan te passen voor variabele gehoorgang lengte
of verziende ogen
Tip grip voor veilig vastzetten en het uitwerpen van oorspecula
Fiber Optiek produceren koel licht zonder reflecties, geen belemmering.
Basis verkoopprijs: € 676,00 incl.btw
HAIO/AIO: € 499,50 incl.btw

Welch Allyn MacroView ™
Otoscoop / Ophtalmoscoopset in ritsetui
Complete set zoals hierboven beschreven echter nu inclusief
een coaxiaal Ophthalmoscoop.
Basis verkoopprijs: € 799,00 incl.btw
HAIO/AIO: € 699,00 incl.btw

___________________________________________________________________________________________________

Complete HAIO/AIO Startset

Deze zeer uitgebreide startset bestaat uit:











Bloeddrukmeter VosMed Practical
Beademingsmasker in kunststof etui
VosMed Mini Otoscoop compleet met 8 oortrechters
Flex thermometer Rapid, meting in 10 sec
Thermometerhoesjes, 25 stuks
Ampullenetui kunststof voor 42 ampullen
Pulseoximeter
Penlight
Zwarte canvas schoudertas met verstelbare schouderband

HAIO / AIO prijs:

incl.btw

Fa.A.Vos & Zoons.

1e Oosterparkstraat 60-66 1091 HC Amsterdam Tel:020-6942379
info@vosmedischonline.nl / www.vosmedischonline.nl

Bloeddrukmeters HAIO/AIO Aanbieding
Heine Gamma G5

HEINE GAMMA G5 met schroefventiel, kunststof behuizing,
compleet met volwassenen manchet in etui.
Met de latex vrije GAMMA G serie brengt Heine bloeddrukmeters op de markt
van de hoogste kwaliteit. Design, functionaliteit in combinatie met het zeer
nauwkeurige meetwerk en de robuuste behuizing maken deze meters geschikt
voor professioneel en duurzaam gebruik.







Volledig kunststof behuizing.
Met schroefventiel.
Volledig latex vrij.
Robuuste shock-proof behuizing.
Micro filter bescherming van het ventiel.
Ideale maat ballon waarmee het manchet snel opgepompt kan
worden.

De ballon lepel kan eenvoudig voor rechts- of links- handige personen worden
ingesteld.
1 slangs manchet en slang aansluitingen zijn universeel uitwisselbaar met de
Heine GAMMA G serie en de meeste andere fabrikaten.
HAIO / AIO prijs:

incl.btw

HEINE GAMMA GP met drukventiel, volledig kunststof behuizing,
compleet met volwassenen manchet in etui.
Met de latex vrije GAMMA G serie brengt Heine bloeddrukmeters op de markt
van de hoogste kwaliteit. Design, functionaliteit in combinatie met het zeer
nauwkeurige meetwerk en de robuuste behuizing maken deze meters geschikt
voor professioneel en duurzaam gebruik.







Heine Gamma GP

Volledig kunststof behuizing.
Met centraal drukventiel.
Volledig latex vrij.
Robuuste shock-proof behuizing.
Micro filter bescherming van het ventiel.
Ideale maat ballon waarmee het manchet snel opgepompt kan
worden.

De ballon lepel kan eenvoudig voor rechts- of links- handige personen worden
ingesteld.
1 slangs manchet en slang aansluitingen zijn universeel uitwisselbaar met de
Heine GAMMA G serie en de meeste andere fabrikaten.
HAIO / AIO prijs:

incl.btw

HEINE GAMMA G7 met schroefventiel, kunststof behuizing,
compleet met volwassenen manchet in etui.
Met de latex vrije GAMMA G serie brengt Heine bloeddrukmeters op de markt
van de hoogste kwaliteit. Design, functionaliteit in combinatie met het zeer
nauwkeurige meetwerk en de robuuste behuizing maken deze meters geschikt
voor professioneel en duurzaam gebruik.







Licht aluminium behuizing.
Met schroefventiel.
Volledig latex vrij.
Heine Gamma
Robuuste shock-proof behuizing.
Micro filter bescherming van het ventiel.
Ideale maat ballon waarmee het manchet snel opgepompt kan
worden.

De ballon lepel kan eenvoudig voor rechts- of links- handige personen worden
ingesteld.
1 slangs manchet en slang aansluitingen zijn universeel uitwisselbaar met de
Heine GAMMA G serie en de meeste andere fabrikaten.

G7

HAIO / AIO prijs:

incl.btw

Bloeddrukmeters HAIO/AIO Aanbieding

Praktisch model, makkelijk mee te nemen, zeer duidelijk
afleesbare schaal, verchroomde behuizing.
De bloeddrukmeter wordt compleet met
in etui geleverd.
Voor slechts € 10,00 extra krijg je er een extra breed
manchet bij.
(Normale HAIO prijs € 19,95)
De bloeddrukmeter is hierdoor geschikt om te meten
bij de standaard armen als zowel de forsere
bovenarmen.

Prijs:

HAIO / AIO prijs:
incl.btw
Met extra brede manchet: € 39,90 incl.btw

Handbloeddrukmeter compleet met latex vrije kleefmanchet en
handige opbergetui.
Deze Durashock 55 bloeddrukmeter van Welch Allyn is schokbestendig
en tevens bestand tegen een val van 76 cm zonder dat het hiermee
zijn nauwkeurigheid verliest of calibratie nodig heeft.
Voorzien van draaiventiel.
Verkrijgbaar in de kleuren; geel, blauw, rood en zwart.

Prijs:

HAIO / AIO prijs:

Welch Allyn Ds-55

De Welch Allyn Durashock 65 is een handbloeddrukmeter die geschikt is
voor zowel links- als rechtshandiggebruik.
Deze schokbestendige bloeddrukmeter heeft een centraal geplaatst
drukventiel en wordt compleet met latex vrije kleefmanchet en handige
opbergetui geleverd.
Deze Durashock 65 bloeddrukmeter is bestand tegen een val van 76 cm
zonder dat het hiermee zijn nauwkeurigheid verliest of calibratie nodig
heeft. Verkrijgbaar in de kleur zwart

Welch Allyn Ds-65

Prijs:

HAIO / AIO prijs:

Extra breed manchet voor de bloeddrukmeter.
(Hartstichtingmanchet)
HAIO / AIO prijs:

incl.btw

Praktijktassen HAIO/AIO Aanbieding
Praktijktas Citybag Klein
Klein Citybag model incl. schouderriem.
Verkrijgbaar in de kleuren: Bruin, Licht Bruin of Zwart
Afm.: ± 30x26cm
Prijs:
HAIO/AIO prijs: € 159,50 incl.btw
Praktijktas Citybag Klein met voorvak
Klein Citybag model incl. schouderriem en voorvak.
Verkrijgbaar in de kleuren: Bruin, Licht Bruin of Zwart
Afm.: ± 30x26cm
Prijs:
HAIO/AIO prijs: € 199,50 incl.btw
Praktijktas Citybag Medium met voorvak
Medium Citybag model incl. schouderriem en voorvak.
Verkrijgbaar in de kleuren: Bruin, Licht Bruin of Zwart
Afm.: ± 39x26cm
Prijs:
HAIO/AIO prijs: € 225,50 incl.btw
Praktijktas Citybag Groot
Groot Citybag model incl. schouderriem.
Verkrijgbaar in de kleuren: Bruin, Licht Bruin of Zwart
Afm.: ± 50x26cm
Prijs:
HAIO/AIO prijs: € 209,50 incl.btw
Praktijktas Citybag Groot met voorvakken
Groot Citybag model met schouderriem en
voorvakken.
Verkrijgbaar in de kleuren: Bruin, Licht Bruin of Zwart
Afm.: ± 30x26cm
Prijs:
HAIO/AIO prijs: € 249,50 incl.btw

Praktijktassen DeLuxe HAIO/AIO Aanbieding
Praktijktas Citybag Medium DeLuxe: Camel en
Donker Blauw
Citybag model Medium DeLuxe incl. schouderriem.
Kleur: Camel en Donker Blauw
Binnenkant is voorzien van een luxe voering met
visitekaarthouder en telefoonvakje
Afm.: ± 30x26cm
HAIO/AIO prijs: € 289,00 incl.btw

Praktijktas Citybag Medium DeLuxe: Bordeaux en
Zwart
Citybag model Medium DeLuxe incl. schouderriem.
Kleur: Bordeaux en Zwart
Binnenkant is voorzien van een luxe voering met
visitekaarthouder en telefoonvakje
Afm.: ± 30x26cm
HAIO/AIO prijs: € 289,00 incl.btw

Praktijktas Citybag Medium DeLuxe: Zwart en
Cognac
Citybag model Medium DeLuxe incl. schouderriem.
Kleur: Zwart en Cognac
Binnenkant is voorzien van een luxe voering met
visitekaarthouder en telefoonvakje
Afm.: ± 30x26cm
HAIO/AIO prijs: € 289,00 incl.btw

Beta400-Beta200 LED Oog-Oorset

Complete set met Li-ion handvat met USB oplader en stekker.
Beta 400 LED Otoscoop en Beta 200 LED Ophthalmoscoop
Door de speciale LED HQ technieken van Heine bent u verzekerd van een extreem hoge kwaliteit en lange
levensduur van de LED verlichting. De LED zal gedurende uw gehele carrière optimaal presenteren zodat u zich nooit
meer zorgen hoeft te maken over licht uitval of reserve lampjes.

De set bevat o.a.de nieuwe metalen F.O.Beta 400 otoscoop van Heine.
Voordelen BETA 400:






40% groter beeld!
Super scherpe focus
Ongekend goed beeld
Meer details voor betere diagnose
Geweldige scherpte en contrast

Met een ongeëvenaarde vergroting van 4,2x en een super scherpe focus geeft de Heine BETA 400 een ongekend
goed beeld van de gehoorgang en het trommelvlies.
Meer details zijn zichtbaar waardoor een betere diagnose kan worden gesteld.
De BETA 400 geeft niet alleen een beter en 40% groter beeld, maar heeft door de hoogwaardige zuivere glazen
lenzen ook een geweldige scherpte en contrast.
De lens is opklapbaar zodat u deze otoscoop ook kunt gebruiken voor instrumentatie. Door de robuuste metalen
behuizing en de glazen lenzen is hij zeer duurzaam en eenvoudig schoon te maken.
Het licht wordt vanaf het lampje d.m.v. glasfiber (FO) door de neus geleid wat zorgt voor een mooi egaal lichtbeeld,
en een volledig vrij zicht wanneer u door de otoscoop kijkt.

In samenwerking met Heine hebben wij speciaal voor de HAIO’s & AIO’s deze nieuwste
Heine B400-B200 LED Oog-Oorset met USB oplader in een super aanbieding.
De Heine B400-B200 LED is het nieuwste op het gebied van de diagnostiek.

De basis adviesprijs voor deze set is € 1006,50 incl.btw, maar wij mogen jullie deze set
nu aanbieden voor de bijna ongelofelijke prijs van…………

Stethoscopen HAIO/AIO Aanbieding
Stethoscoop Littmann Classic II
Het ontwerp van de Littmann Classic II zorgt ervoor dat er gebruik gemaakt kan
worden van de kelk en membraanzijde.
Tevens is op de membraanzijde een instelbare membraan aangebracht die het mogelijk
maakt om alleen met de membraanzijde te differentiëren tussen hoog en laag frequente
tonen. Deze stethoscoop heeft een enkelvoudige duurzame slang, Anti-koude ring en
gepatenteerde Soft-sealing oordopjes. Drie jaar volledige garantie.
Leverbaar in de kleuren Groen, Rood of zwart

Prijs:
HAIO / AIO prijs:

incl.btw
Superaanbieding!! Baby- en kinderstethoscoop Ratio
2 stethoscopen voor de prijs van 1!
De kelk van de babystethoscoop heeft een diameter van 20 mm, bij de kinderstethoscoop
is dit 35 mm. Beide stethoscopen zijn voorzien van een warmte ring op de membraan- en
kelkzijde en worden standaard geleverd met zachte oordopjes.
Prijs:
HAIO/AIO prijs: € 42,95 incl.btw

Diversen HAIO/AIO Aanbieding
VosMed Pulsoxymeter
De VosMed Pulsoxymeter is makkelijk en simpel in gebruik. Deze saturatiemeter is
zowel geschikt voor volwassenen als kinderen. Automatische uitschakeling na 8
seconden ongebruikt.
Laag energieverbruik: kan 20 uur achter elkaar gebruikt worden.
Prijs: HAIO/AIO prijs: € 59,50 incl.btw
(Basis Verkoopprijs: € 75,00 incl.btw.)

Bloedsuikermeter Startpakket incl. strips.







Snelle testtijd - 5 seconden
Uiterst klein bloedmonster (1 microliter)
Uiteinde van de strip zuigt het bloed automatisch op
Controlevenster geeft aan wanneer u genoeg bloed heeft
Strip die overal aangeraakt mag worden
Buisje met gemakkelijk te openen deksel

Prijs: HAIO/AIO prijs: € 15,00 incl.btw

Professionele oorthermometer met geavanceerde
meettechnologie.
Meting binnen 1 seconden, piepsignaal.
Wordt geleverd inclusief batterij en 20 lenskapjes.
Prijs:HAIO/AIO prijs: € 191,50 incl.btw
(Basis Verkoopprijs: € 212,35 incl.btw.)

Beademingsmasker
in plat etui
Prijs:
HAIO/AIO prijs:
€ 12,95 incl.btw

Vitrex Safety Lancets
Hygiëne en veiligheid. Door het éénmalige gebruik is er
geen gevaar voor kruisbesmetting.
Het uniek prikmechanisme sluit ongewild
prikken uit..Doos 100 stuks.
Prijs: HAIO/AIO prijs: € 10,95 incl.btw

Waterproef en met piepsignaal.
Automatische uitschakeling
Prijs:HAIO/AIO prijs: € 8,95 incl.btw

Kiss of Life in sleutelhangeretui.
Prijs: HAIO/AIO prijs: € 4,55 incl.btw

Reflexhamer Berliner
Prijs:HAIO/AIO prijs:
€ 8,65 incl.btw

VosMed ampullen etui Zwart
Prijs: HAIO/AIO prijs: € 19,25 incl.btw

