
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In samenwerking met Heine hebben wij speciaal voor de HAIO’s & AIO’s deze nieuwste  
Heine B400-B200 LED Oog-Oorset met USB oplaadbaar handvat in een super aanbieding.  

De Heine B400-B200 LED is het nieuwste op het gebied van de diagnostiek. 

Nu met Gratis Gravering 
Artikelnummer: 00197 

De basis adviesprijs voor deze set is € 1012,55 incl.btw, maar wij mogen jullie deze set  

nu aanbieden voor de  ongelofelijke prijs van………… 

 

 

 

 

Beta400-Beta200 LED Oog-Oorset 

Complete set met USB oplaadbaar Li-ion handvat. 
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. 

Incl.btw 

De set bevat o.a.de nieuwe metalen F.O. Beta 400 LED 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. 

  Gratis Graveren! 

De set is inclusief 
USB Oplader 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Heine K-180 Oog-Oorset   

 

NU MET GRATIS GRAVERING 
 
Complete oog- oorset in Hardcase met K-180 F.O. Otoscoop en K-180 Oogspiegel. 
Inclusief USB Oplaadbaar handvat, USB Oplader en 4 herbruikbare tips. 
 
Een zeer prijsgunstige set compleet in etui. 

3,5vlt Uitvoering 
 
Artikelnummer: 00222         
Complete set met Li-ion handvat met USB oplaadbaar handvat. 
K-180 F.O. Otoscoop en K-180 Ophthalmoscoop 
Basis verkoopprijs: € 713,50 incl.btw   
HAIO / AIO prijs: € 599,00 incl.btw  
 

Heine mini 3000 Oog-Oorset Fibralux LED  
 

GRATIS GRAVERING 
 
Pocket otoscoop van Heine in hardcae 
Otoscoop met 3x vergrotende loupe. Clip met aan/uitschakelaar. 
Schakelt automatisch uit wanneer deze wordt terug gestopt in de zak. 
De Heine Mini 3000 LED oog/oorset wordt met 2 batterijhandvaten en 10 
disposable oortips. 
 
Artikelnummer: 00251 
HAIO / AIO prijs: € 399,00 incl.btw  
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Heine mini 3000  otoscoop en Ophtalmoscoopset 
 

GRATIS GRAVERING 
 
3x vergrotende loupe. Clip met aan/uitschakelaar. 
Schakelt automatisch uit wanneer deze wordt terug gestopt in  
de zak. De Heine Mini 3000 set wordt compleet geleverd in 
hardcase met 10 disposable tips. 
Artikelnummer: 00231 
HAIO / AIO prijs: € 269,00 incl.btw  

 

Heine Mini 3000 sets 

Heine mini 3000  otoscoop 
 

GRATIS GRAVERING 
 
Pocket otoscoop van Heine. Zeer helder wit licht. 3x 
vergrotende loupe. Clip met aan/uitschakelaar. 
Incl.2 AA Batterijen, 10 disp.oortips en etui 
Artikelnummer: 00290 
HAIO / AIO prijs: € 99,00 incl.btw  
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  Diagnostic sets  

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. 
                                     

Artikelnummer: 00466 
Basis verkoopprijs: € 725,00 incl.btw 

HAIO/AIO prijs: € 549,50 incl.btw 

Welch Allyn MacroView ™  
Otoscoop / Ophtalmoscoopset in ritsetui 

 
Complete set zoals hierboven beschreven echter nu inclusief  
een coaxiaal Ophthalmoscoop. 
 
Artikelnummer: 00468 
Basis verkoopprijs: € 932,95 incl.btw 
HAIO/AIO prijs: € 799,00 incl.btw 
 

Vosmed Color bloeddrukmeter 
 
Lichtgewicht, kunststof bloeddrukmeter met draaiventiel.  
De wijzerplaat van deze gekleurde bloeddrukmeter is duidelijk 
afleesbaar. 
De bloeddrukmeter Vosmed color is verkrijgbaar in 3 
kleurvariaties: Ruby Red, Night Blue of Stone Grey.  

De bloeddrukmeter wordt geleverd met een gekleurde manchet  
en een zwarte opbergetui! 
 
Artikelnummer: 01763 
Basis verkoopprijs: € 57,50 incl.btw 
HAIO/AIO prijs : € 37,50 incl.btw 

 

VosMed bloeddrukmeter compleet met 2 manchetten  
(standaard manchet en extra breed manchet) 
 
VosMed bloeddrukmeter met drukventiel is zowel linkshandig als rechtshandig te gebruiken. 
Voorzien van een duidelijk afleesbare wijzerplaat.  
De bloeddrukmeter is heeft een ABS kunststof buitenkast met een klokdiameter van 64,5mm. 
Wordt compleet met snelsluitmanchet met D-ring en extra brede manchet in etui geleverd. 
 
Artikelnummer: 0176o 
Basis verkoopprijs: € 49,95 incl.btw 
HAIO/AIO prijs: € 39,95 incl.btw 

 

  Bloeddrukmeters  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heine Bloeddrukmeters   
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. 
Artikelnummer: 01764 

HAIO / AIO prijs: €73,50 incl.btw  

 

Heine Gamma GP 

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.  
 

 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. 

 

Artikelnummer: 01765 
HAIO / AIO prijs: €86,50 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.  

 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.  

Artikelnummer: 01766 
HAIO / AIO prijs: €99,50 incl.btw  

Heine Gamma G7 



 

 

NIEUW: DE MUTSAERS  

CITYBAG MEDIUM PERSONAL 
Stel je eigen tas samen!  

 
De tas bestaat uit twee kleuren: 

     Kleur 1: Basiskleur van de tas en het telefoonvakje aan de binnenzijde 
                         Kleur 2: De kleur van het beugelframe, handvat en schouderband. 
 

Zie enkele voorbeelden hieronder. 

 
Voorbeeld 1: kleur 1 Kastanje / kleur 2 Zwart 

Voorbeeld 2: kleur 1 Camel / kleur 2 Donkerblauw 
Voorbeeld 3: kleur 1 Zwart / kleur 2 Kastanje 

 

Keuze uit de kleuren (van links naar rechts): 

Oranje, Camel, Taupe, Cognac, Kastanje, 

Donkerbruin, Rood, Blauw, Donkerblauw en Zwart 
 

Vul op het bestelformulier de gewenste kleuren in 
en de tas zal speciaal voor jou worden gemaakt.  

De tassen worden per stuk met de hand gemaakt 

en hebben een levertijd van +/- 3 weken.  
 
Artikelnummer: 0016 
 
HAIO/AIO prijs : € 359,00 incl.btw 

 



 

De Mutsaers artsentas is handgemaakt van de hoogste kwaliteit Italiaans rundleder.  
De dokterstas is voorzien van een stevige handgreep, een afneembare verstelbare schouderband en heeft een 
beugelframe met drukknopsluiting en sleutelslot. 
De binnenzijde heeft een praktische vakverdeling, een vak voor mobiel en een vak voor visitekaartjes bevestigd. 
Verkrijgbaar in de kleuren: Kastanje, Donkerbruin of Zwart. 
Uitvoeringen: klein, medium of groot. Leverbaar met of zonder voorvak. 
 
 
 
Mutsaers The Doctor  Medium zonder voorvak Afmeting:39x26cm    

 Kastanje 

 Donker Bruin 

 Zwart 
Artikelnummer: 0011 
HAIO/AIO prijs : € 299,00 incl.btw 
 
Mutsaers The Doctor Medium met voorvak Afmeting:39x26cm    

 Kastanje 

 Donker Bruin 

 Zwart 
Artikelnummer: 0012 
HAIO/AIO prijs : € 359,00 incl.btw 
 
Mutsaers The Doctor Groot zonder voorvak Afmeting:50x26cm    

 Kastanje 

 Donker Bruin 

 Zwart 
Artikelnummer: 0014 
HAIO/AIO prijs : € 359,00 incl.btw 
 
Mutsaers The Doctor  Groot met voorvak Afmeting:50x26cm    

 Kastanje 

 Donker Bruin 

 Zwart 
Artikelnummer: 0015 
HAIO/AIO prijs : € 389,00 incl.btw 

 

  Mutsaers “The Doctor ” Artsentassen  

Nieuw: The Doctor Medium Deluxe 'Croco' 
 
Deze Mutsaers Citybag is gemaakt van het hoogste kwaliteit Italiaans rundleder in een speciale 'Croco' uitvoering.  
De artsentas heeft een luxueuze voering met print van het familiewapen van Mutsaers.  

De tas bestaat uit twee ruime compartimenten, die worden gescheiden door een  
tussenschot met ritssluiting.  
Op het tussenschot is een vak voor mobiel en een lederen vak voor visitekaartjes  
bevestigd. Deze DeLuxe uitvoering is verkrijgbaar in het Zwart of Donkerbruin. 
 
Afmeting: 39x26cm 
Artikelnummer: 0013 
HAIO/AIO prijs : € 359,00 incl.btw 

 



 

Littmann Stethoscopen   
Stethoscoop Littmann Classic III™ 
 
De 3M™ Classic III™ stethoscoop is de meest recente versie van de stethoscoop  
die miljoenen medische professionals helpt optimaal te presteren. 
De Classic III is een stethoscoop met een hoge akoestische gevoeligheid bij het 
uitvoeren van lichamelijk onderzoek. 
Verkrijgbaar in de kleuren: 
 

 Zwart 
 Grijs 
 Navy Blue 
 Turquoise 
 Bordeaux 
 Caribbean Blue 
 Parel Roze 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prijs: 
HAIO/AIO prijs: € 155,00 incl.btw (Basis Verkoopprijs: € 186,75 incl.btw.) 

Artikelnummer: 01824 
Prijs: € 97,50 incl.btw 

 

Stethoscoop Littmann Cardiology IV™ 
 
De 3M™ Littmann® Cardiology IV™ is ontworpen voor medici die superieure 
akoestische kwaliteit en veelzijdigheid hoog in het vaandel hebben staan. Het 
vernieuwde ontwerp is voorzien van een instelbaar membraan aan elke zijde  
van het borststuk. 
 
Verkrijgbaar in de kleuren:  
 

 Zwart 

 Navy Blue 
 Hunter Green 
 Raspberry 
 Plum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikelnummer: 01831 
HAIO/AIO prijs: € 199,95 incl.btw 

 

                      Pulse-oximeters 
 
Keuze uit 2 modellen.  
Links is het standaard model afgebeeld met LED kleurenscherm  en rechts de luxe 
saturatiemeter met OLED kleurenscherm, Alarmfunctie: SPO2 high en SPO2 low, 
BPM high en BPM low.  
Beide meters worden geleverd met opberg/beschermhoesje en batterijen. 

 
 
Standaardmodel MD-300 
Artikelnummer: 01964 
HAIO/AIO prijs: € 39,00 incl.btw 

 
Luxe model MD-356 
Artikelnummer: 01965 
HAIO/AIO prijs: € 69,00 incl.btw 
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MD-356  

MD-300  



 

  Stuwbanden  

Stuwband Color 
 
Stuwband met Quick-release. 
Verkrijgbaar in vrolijke kleurtjes!  
Met “clip” openingssysteem en voorzien van kunststof 
sluiting.  
De stuwband heeft een lengte van 40cm en een breedte 
van 2,5cm. 
Verkrijgbaar in de kleuren: 
  

 Rood  
 Groen 
 Blauw 
 Paars 
 Roze 
 Oranje 
 Geel 
 

Artikelnummer: 01428 
HAIO/AIO prijs: € 5,75 incl.btw 

 

  Thermometers  

Braun Thermoscan 7 irt6520 oorthermometer 
 
Ideaal om de lichaamstemperatuur te meten bij baby’s , kinderen 
en volwassenen, meet binnen enkele seconden! 
 
Artikelnummer: 01720 
HAIO/AIO prijs: € 59,95 incl.btw 

 

Koortsthermometer VosMed Flexibel 
 
Thermometer met flexibele tip: 

 
· Compacte ontwerp met slip vaste greep 
· Akoestische signaal wanneer de meting is 

voltooid 
· Automatische uitschakeling na 10 minuten 
· Gemakkelijk afleesbaar LCD display 
· Extra zachte flexibele tip 
· Incl. batterij 

 
Vanwege de zachte flexibele tip is de thermometer ideaal voor 
gebruik bij baby's of kinderen. 
 
Artikelnummer: 01461.D 
HAIO/AIO prijs: € 8,95 incl.btw 

 

Hoesjes tbv. Braun 
Thermoscan oorthermometer 
 
Doos 200 stuks 
 
Artikelnummer: 01724 
HAIO/AIO prijs: € 12,95 incl.btw 
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Flexibele Hardcase ampullenetui voor 42 ampullen 

 
Hoogwaardige hardcase ampullenetui gemaakt 
van stevig, flexibel, slijtvast, UV- en 
weerbestendig, isolerend en lichtgewicht materiaal.  
 
Afmeting: 200 x 145 x 35 mm 
Kleur Zwart 
 

Artikelnummer: 0032 
HAIO / AIO prijs: € 29,95 incl.btw  
 

 

 
 

Diversen   

Contour XT Bloedsuikermeter startpakket 
 
Compacte glucosemeter inclusief 10 teststrips, prikpen en etui. 
Voor een nauwkeurige en betrouwbare bepaling van de glucosewaarde is een 
geringe hoeveelheid van 0,6 µl bloed voldoende. 
Als de eerste druppel bloed niet groot genoeg blijkt, dan heeft u de 
mogelijkheid om binnen 30 seconden een tweede maal bloed aan te 
brengen op dezelfde teststrip. Resultaat na 5 seconden 

 
Voldoet aan de nieuwe richtlijnen (15197 ISO NORM) 
 

Artikelnummer: 01672 
HAIO / AIO prijs: € 15,00 incl.btw  
 

 
Contour Next  Teststrips. 
Potje 50 strips 
 
Artikelnummer: 01685 
HAIO / AIO prijs: € 14,75 incl.btw  
 

Guedel tubes. 
Complete set van 000 t/m 5 
 

Artikelnummer: 01965 
HAIO / AIO prijs: € 7,50 incl.btw  
 

 
 
 

Beademingsmasker in plat etui 
Met terugslagventiel 
 
Artikelnummer: 01954 
HAIO / AIO prijs: € 8,95 incl.btw  
 

 
 
 

Beademingsmasker in blauw sleutelhangeretui 
Met terugslagventiel 
 
Artikelnummer: 01954 
HAIO / AIO prijs: € 2,95 incl.btw  
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Stemvork C-128 

 
Artikelnummer: 00670 
HAIO / AIO prijs: € 9,95 incl.btw  

 

 
 
 

Vosmed Reflexhamer 

Door de speciale vorm is het verliezen  
van het rubber nu verleden tijd en door deze 
vorm heeft de reflexhamer een grote en fijne 
slagkant. 
De hamer heeft een kinder en volwassen 
slagkant, ideaal slaggewicht! 
 
Artikelnummer: 0499 
HAIO / AIO prijs: € 13,95 incl.btw  
 

 
 
 

Naaldcontainer 0,1ltr 

Ideaal formaat voor in de tas. De naaldcontainer 
voldoet aan de huidige TRBA 250 eisen 
 
Artikelnummer: 01349 
HAIO / AIO prijs: € 0,95 incl.btw  

 
 

 
 Naaldcontainer 0,17ltr 

Ideaal formaat voor in de tas.  
 
Artikelnummer: 01345 
HAIO / AIO prijs: € 3,75 incl.btw  

 

 
 
 

Reflexhamer “Berliner” 

Refexhamer model Berliner  
met geribbeld metalen handvat 
 
Artikelnummer: 00504 
HAIO / AIO prijs: € 8,65 incl.btw  

 

 
 
 

Penlight  Soft-LED 
 

Verkrijgbaar in de kleuren: 
 

 Zwart 
 Blauw 
 Groen 
 Paars  
 Rood 

 
 
Artikelnummer: 00740 
HAIO / AIO prijs: € 9,95 incl.btw  
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Stemvork Rydel Seiffer 
 

Nu verkrijgbaar in een mooie gekleurde 
uitvoering.  
De stemvork met metallic finish is verkrijgbaar  
in de kleuren: 
Goud, Brons, Rainbow, Zwart en Blauw. 
 
Artikelnummer: 00680 
HAIO / AIO prijs: € 62,95 incl.btw  

 

 
 
 


