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intro intro 

Tijd dus voor onze zomerse 
KOOPZATERDAGEN op afspraak, mét  

zomerpromo’s en een extra showroombonus!

Beste lezer,

Voelt u het ook?  
’t Wordt stilletjesaan 
zomer. 

De drie eerste zaterdagen van juni zijn onze showrooms 
dan ook ‘the place to be’ om het over professionele 
vakapparatuur te hebben, zowel nieuwe als traditionele. 
U bent van harte welkom! Al vragen we wel om een 
afspraak te maken. Dat kan heel snel en simpel: een 
telefoontje of mail naar uw vertegenwoordiger of een 
seintje bij onze klantendienst (tel. 011 87 24 60, mail 
info@barthels.be).

HELLO… MESI SPIRO
Spirometrie: het meten van de longfunctie is voor 
coronapatiënten belangrijk. Zonder evenwel alle andere 
obstructieve longaandoeningen te vergeten. Én om 
longaandoeningen in een vroeg stadium op te sporen. 
Gebruiksgemak en precieze gegevens zijn daarbij 
grote troeven. Net daarom laten wij u  met plezier weten 
dat de SPIRO, de nieuwste telg van de MESI familie 
nu verkrijgbaar is. Hetzij als uitbreiding van uw MESI 
mTABLET ECG, hetzij als afzonderlijke module. 

Uiteraard - in deze pandemietijd - met extra bescher-
mende filter als optie. 

HEINE DERMATOSCOPEN
Met de nieuwe HEINE DELTA 30 en DELTA ONE zijn 
mobiliteit en kwaliteit één geworden. Terwijl de Delta 
30 zich de high-end dermatoscoop met de beste 
beeldvorming mag noemen, biedt de Delta One u 
dezelfde kwaliteit in pocketformaat.

ZOMERPROMO EN SHOWROOMBONUS
In deze editie vindt u tal van interessante tijdelijke 
zomerpromo’s voor investeringsmateriaal. Van ECG’s 
over onderzoekstafels tot bloeddrukmeters en AED. 
De showroombonus - bovenop de zomerpromo - 
is een extra ‘dank-u-wel’ voor uw afspraak met uw 
vertegenwoordiger in één van onze showrooms tijdens 
onze Koopzaterdagen.

ONLINE PROMO’S
De coronamaatregelen versoepelen mondjesmaat, maar 
bij Barthels blijven we voorlopig nog even voorzichtig. 
Dat betekent dat de ‘shops’ in onze showrooms niet open 
zullen zijn tijdens de Koopzaterdagen van juni. Al maken 
we dat graag goed met zeer interessante online promo’s 
in deze Medito én op onze website www.barthels.be.

Rest ons enkel nog om u een mooie en veilige zomer toe 
te wensen, met veel perspectief!

Frank Cesar
Afgevaardigd bestuurder
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BESTEL snel en makkelijk 

via de online besteltool

SHOP?  
BESTEL online

 

ONLINE 
PROMO

In deze Medito vindt u een selectie van producten en klein 
materiaal met een online promo geldig tot 30 juni 2021. 

Voorraad en mankracht in ons magazijn zijn geoptimaliseerd om 
u de snelst mogelijke levering te waarborgen.
• Gratis levering pakjesdienst voor elke bestelling vanaf  

60 euro BTWi.
• Levering aan huis in heel België.

Verder mag u deze zomer nog tal van andere online acties 
verwachten. Daarvan houden we u op de hoogte via onze 
Medito Nieuwsbrieven, Facebook en Instagram.

Uiteraard bent en blijft u van harte welkom in onze ruime 
showrooms met ‘shop’. Elke werkdag open, raadpleeg 
www.barthels.be voor de meest actuele corona-info.

*  De ‘shops’ zijn niet open tijdens de Koopzaterdagen omwille van de 
onzekerheid i.v.m. de Corona-maatregelen.

Tag Barthels.be. Wij delen uw foto’s en berichten met plezier!
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een onderzoekstafel?
ECG of sterilisatie?
maak een afspraak

5 • 12 • 19 juni koopzaterdagen

Profiteer van onze zomerpromo

én de showroombonus

%
SHOWROOM 

 BONUS

• Onderzoekstafels zien, voelen en proberen vooraleer uw tafel te kiezen? 
• Welke ECG past het best bij úw praktijk? 
• Ons ruim aanbod aan onderzoekslampen vergelijken en uw keuze maken? 
• Investeren in een autoclaaf?

Maak vandaag nog een afspraak met uw vertegenwoordiger en kom 
naar één van onze 2 showrooms! Of contacteer onze klantendienst: 
011 87 24 60 of info@barthels.be
 
Kom naar onze Koopzaterdagen op afspraak. 
Niet aarzelen, gewoon doen!

 De extra showroom bonus is geldig bij afspraak met uw vertegenwoordiger in 
onze showrooms voor een selectie van apparaten en toestellen. Zie daarvoor 
deze Medito. Deze actie loopt t.e.m. 30 juni 2021.

+
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MESI mTABLET ECG 
Draagbaar digitaal ECG concept
Praktische, draagbare, snelle en geavanceerde ECG-oplossing die makkelijk te gebruiken is.

Wachten op een afdruk van het ECG is niet meer nodig.
De ECG-gegevens zijn in real time beschikbaar op de mTABLET én op het scherm van de arts. 

Door de MESI mRECORDS software van de mTABLET is raadpleging en registratie 
van de meting(en) altijd en overal mogelijk via GSM, tablet of computer. 

• onmiddellijke toegang tot de meetresultaten.
• analyse van het resultaat.
• delen van het resultaat voor een second opinion.
• opmerkingen toevoegen aan het verslag.
• raadpleging van de meetresultaten op afstand.
• raadpleging van de resultaten van de vorige meting.
• bevestiging van de meetresultaten.

100 % Draadloos 
ecg resultaat in 
real time op uw mtablet

6

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO 

+
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De MESI mTABLET ECG
registreert de ECG-gegevens 
van de patiënt.

De ARTS
ziet onmiddellijk het  
vastgelegde ECG-signaal. 

De SPECIALIST
ziet de identieke anonieme 
gegevens, GDPR conform. 

HOE WERKT HET? 

ECG PDF 

Bluetooth Wifi

Eén knop indrukken, en de pdf van het 
ECG staat op uw PC. 

Uniek: 100% draadloos
- tablet via WIFI
- patiëntenkabel via Bluetooth

ECG zichtbaar in real time

3M RED DOT ECG ELEKTRODE - CLIP-ON

• ‘clip on’ elektrodes met metalen druk-klip contact.
• groter geleidend oppervlak.
• verbeterde kwaliteit van de registratie door ECG-

artefacten te verminderen

9918188 3M Red Dot Clip on (50 st) € 12,10

NIEUWE MESI UITBREIDING SPIRO

PROFITEER VAN ONZE KOOPZATERDAGEN!  
MAAK EEN AFSPRAAK IN ONZE SHOWROOM

Bel met uw vertegenwoordiger. Of contacteer  
ons: 011 87 24 60 • info@barthels.be

> Zie pagina 9
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MESI UITBREIDINGEN VOOR VASCULAIR LIJDEN

HET MESI mTABLET SYSTEEM VOOR DE MODERNE PRAKTIJK

MESI mTABLET is een gecertificeerde medische tablet en een unieke oplossing 
voor de gezondheidszorg. Draadloze diagnostische modules, patiëntendossiers en 
medische apps zijn geïntegreerd in één systeem. 

ECG • BP • ABI • TBI • SPIRO
• automatisch opslaan en synchroniseren van alle metingen en patiëntgegevens.
• MESI mRECORDS is beschikbaar op uw MESI mTABLET en vanaf elk web-enabled 

apparaat, eenvoudig en veilig te consulteren. 

UITBREIDING MESI mTABLET BLOEDDRUK
Revolutionaire bloeddrukmeting! 
• draadloze verbinding met de mTABLET.
• set van 2 draadloze bloeddruk manchetten  

(medium linker- en rechterarm).
• meet centrale bloeddruk.
• laadstation:
 -  de manchetten zijn altijd klaar voor gebruik.

 
aBP
Averaging Blood
Pressure

DBP
Dual Blood
Pressure

Photo
Camera
Application

Protocol
Health assessment 
protocol

ABI
Ankle-Brachial
Index

BP
Blood Pressure

aBP
Averaging Blood
Pressure

DBP
Dual Blood
Pressure

Photo
Camera
Application

Protocol
Health assessment 
protocol

ABI
Ankle-Brachial
Index

BP
Blood Pressure

aBP
Averaging Blood
Pressure

DBP
Dual Blood
Pressure

Photo
Camera
Application

Protocol
Health assessment 
protocol

ABI
Ankle-Brachial
Index

BP
Blood Pressure

UITBREIDING MESI mTABLET ABI*  
De slimste draadloze systolische druk index! 
• draadloze verbinding met de mTABLET.
• PADsense™-algoritme voor de detectie van ernstig perifeer vaatlijden 

van de onderste ledematen.
• simultane meting dankzij 3CUFFTM  technologie.
• 4 draadloze bloeddrukmanchetten. 
• laadstation: de manchetten zijn altijd klaar voor gebruik.

* ABI = Arterial Brachial Index - Arteriële Brachiale Index

UITBREIDING MESI mTABLET TBI*  
De makkelijkste draadloze Teen-Brachiaal Index
• preventie, vermijden amputatie.

* TBI = toe Brachial Index - Teen Brachiale Index
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UITBREIDING MESI mTABLET SPIRO 
De meest veelzijdige digitale spirometer
• draadloze werking voor praktijk of thuisgebruik.
• pneumotachograaf-technologie met geïntegreerde 

zelfkalibratie voor nauwkeurige metingen op elk moment.
• automatische selectie van de beste ademhaling met 

‘BestBreath™ detectie’ met een duidelijk en intuïtief 
meetoverzicht.

• meerdere meetmodi en parameterberekeningsopties: snel, 
primair of geavanceerd spirometrie-app-pakket.

• gedetailleerd rapport met de mogelijkheid om te 
schakelen tussen grafieken en waarden voor een duidelijke 
interpretatie.

• mogelijkheid om verschillende metingen op hetzelfde 
scherm te vergelijken via MESI mRECORDS.

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO 

+

Automatische 
selectie van de beste 
ademhaling

Draadloos

PROFITEER VAN ONZE KOOPZATERDAGEN!  
MAAK EEN AFSPRAAK IN ONZE SHOWROOM

Bel met uw vertegenwoordiger. Of contacteer  
ons: 011 87 24 60 • info@barthels.be

MESI mTABLET SPIRO

Verkrijgbaar als uitbreiding van uw MESI mTABLET ECG 
(art. 9130340) of als volledig aparte module MESI mTABLET 
SPIRO ( art. 9133340). 

Extra beschermende filter verkrijgbaar (Corona).

nieuw
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DT 80

Comfort en prestaties.

• automatische lagedrukregeling voor een 
optimale hechting aan het huidoppervlak. 

• depressiebereik: 60 - 200 mbar, 4 zuigniveaus.
• aanduiding drukbereik en status.

• steunarm met geïntegreerde 
defibrillatiebescherming.

• draaibereik ca. 315° 120/240 cm.
• grotere efficiëntie, geen verstrengelde kabels.                                                                                                                                          

geen geleidende gel.    

Te gebruiken met bijna alle ECG toestellen.

DT 80: BETROUWBAAR  
ECG VACUÜMSYSTEEM 

4 zuigniveaus 

voor optimale 

hechting aan het 

huidoppervlak

10

Model trolley. Eveneens verkrijgbaar:  
basismodel EasyII - wand-, tafel- en statiefmodel.

MESI TROLLEY 

nieuw

Al uw MESI materiaal meteen bij 
de hand. 

Stel uw MESI Trolley samen naargelang 
uw MESI apparatuur. 

Uw vertegenwoordiger adviseert u met 
plezier. 

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO 

+
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MORTARA ELI 150C

Robuuste 12 kanaals rust ECG:  
hoogste kwaliteit van ECG’s.  
Sampling-rate 40.000 Hz en filtering 0,05-300Hz.

• hoge resolutie kleurendisplay geeft real time  
12 kanaals preview weer.

• algoritme gebruikt zowel gender-specifieke als volwassenen 
en pediatrische criteria voor interpretatie.

• automatische selectie en weergave van de beste  
10 seconden van het ECG signaal. 

 
• 12 kanaals  print-out op 11 cm breed papier. 
• eenvoudige overdracht van ECG’s naar PC of USB.
• makkelijke realisatie van pdf-output.

MORTARA ELI 230C

Complete functionaliteit in een draagbare en 
compacte vorm. 

• 12 leads real time op LCD kleurenscherm. 
• overzichtelijke afdruk in de lengte (A4).
• sampling rate: 40.000 Hz., filtering: 40 - 300 Hz.

• specifieke gender, volwassenen en  
pediatrische criteria voor interpretatie.

• automatische selectie en weergave van de  
10 beste seconden van het ECG signaal.

• compact: 7 x 19 x 29 cm.
• naar PC via USB.

Wifi

draadloze 

patientenkabel (opt.)

makkelijke 

data-overdracht

ECG
UITGEBREIDE FUNCTIONALITEIT EN GROOT GEBRUIKSGEMAK! 

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO 

+
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RITTER 204
Het intelligente design zorgt voor een maximale efficiëntie op slechts 1m².  
Al uw materiaal dadelijk bij de hand!

Slechts 1m2

Comfort
• grote opberg-capaciteit. 
    - 5 volledig uittrekbare lades, 2 voorkant,  
      3 zijkanten.
• brede kussens, ingewerkte hoofdsteun in de 

rugleuning.  
• geïntegreerd en uitschuifbaar antislip 

opstapje. 
• telescopische hielsteunen voor 

gynaecologisch onderzoek.

Hygiëne
• naadloze kussens, altijd en overal goed te 

reinigen/ontsmetten
• uitneembaar steriliseerbaar bakje. 
• papierrolhouder in de rugleuning. 
• onderstel en lades uit gegoten ABS, 

afgeronde hoeken voor makkelijk 
desinfecteren. 

• kies de kleur die past in uw praktijk: 
verkrijgbaar in 18 kleuren.

3 zijlades openen links 
en rechts

%
SHOWROOM 

 BONUS 

SUPER
PROMO

Standaard Ritter 204-model 
zonder stopcontact.

€ 2.090 
 BTWi
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PROFITEER VAN ONZE KOOPZATERDAGEN!  
MAAK EEN AFSPRAAK IN ONZE SHOWROOM

Bel met uw vertegenwoordiger. 
Of contacteer ons: 011 87 24 60 • info@barthels.be

RITTER 224 - ELEKTRISCHE 
ONDERZOEKSTAFEL 
Makkelijk plaatsnemen voor uw patiënten.  
Een ergonomische werkhoogte voor u. 

• zoals de Ritter 204, 1 opberglade. 
• verstelbaar in hoogte van 46 tot 94 cm.
• elektrische voetbediening. 

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO 

+

nieuw
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Een multitalent in uw praktijk!
• extra breed: 73 cm; uw patiënten voelen zich veilig.
• buitenste rugleuning verstelbaar met dubbele 

gasveer. 
• middelste rugleuning elektrisch verstelbaar.

• diverse toebehoren verkrijgbaar.
• hygiëne:
 - zitting is afneembaar, waterdicht en naadloos.
 - verstelbare kunststofbak op rails, uitneembaar.
 - papierrolhouder inbegrepen. 

Elektrische hoog/laag 
verstelling 56-96 cm.

DUOLYS

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO 

+
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EMOTIO TAFEL
De meest toegankelijke tafel voor minder mobiele patiënten. 
Polyvalente tafel voor algemeen onderzoek, gynaecologie, pediatrie, …

Programmeerbaar, volledig elektrisch te bedienen. 

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO 

+
PROFITEER VAN ONZE KOOPZATERDAGEN!  
MAAK EEN AFSPRAAK IN ONZE SHOWROOM

Bel met uw vertegenwoordiger. Of contacteer ons: 
011 87 24 60 • info@barthels.be

Automatisch naar de 
juiste positie en hoogte.

Makkelijk plaatsnemen.
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ULTRASONISCH REINIGEN
MULTISTERIL FAST 

Multifunctioneel: vier in één. 
Volledig geautomatiseerd pre-sterilisatiesysteem. 
• snel en eenvoudig: u wint tijd en geld. 
    - leg de gebruikte instrumenten gewoon in uw Multisteril
    - ze komen er klaar voor verpakking en sterilisatie uit.
• volledig geautomatiseerd proces. 
 - sluit menselijke fouten uit.
 - beperkt het risico op een fout in het sterilisatieproces.
 - het hele proces manueel doorlopen is niet meer nodig. 

MIDMARK QUICKCLEAN® QC1 ULTRASOONREINIGER

Grootse prestaties met functies die ontworpen zijn om 
uw processen te vereenvoudigen en uw productiviteit te 
verhogen.
• krachtig en consistent reinigen met de geavanceerde 

Frequency-Leap technologie.
    - al uw instrumenten worden de eerste keer volledig     

gereinigd, ongeacht waar ze in de korf liggen, telkens weer. 
• eenvoudig te gebruiken : uitpakken en meteen aan de slag! 

Desinfecteren Drogen1 4

2 3
Reinigen Spoelen

COMPLETE  
CYCLUS IN 20 MIN.

Detergent voor Multisteril Fast:  
zie art. 9456297 op www.barthels.be

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO 

+

nieuw
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STERILISATIE 

MIDMARK STOOM STERILISATOR KLASSE B

Tot 20% sneller met unieke quicksteam.
Voor het steriliseren van holle, poreuze en vaste 
materialen, verpakt of onverpakt.
• voordeel van gesloten keten bij stoomsterilisatie: geen 

stoomverlies.
• vacuüm systeem voor sterilisatie van holle instrumenten.
• traceerbaarheid van data en een geïntegreerde printer.
• verkrijgbaar in 6, 18 of 23 liter.

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO 

+
PROFITEER VAN ONZE KOOPZATERDAGEN!  
MAAK EEN AFSPRAAK IN ONZE SHOWROOM

Bel met uw vertegenwoordiger. Of contacteer ons: 
011 87 24 60 • info@barthels.be
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DR MACH LED
Kiezen voor een plafondlamp is kiezen voor 
functionele ruimte. 
• nergens een belemmering aan uw 

onderzoekstafel, vrije werkruimte op de vloer.
• krachtige LED verlichting. 
• innovatief gefacetteerd multi-lens systeem: 

minimale schaduw en absoluut homogene 
lichtverdeling.

168XX89 Dr. Mach plafondlamp 120
120 - Fixfocus 

€ 2.045

169X189 Dr. Mach plafondlamp 130
130F - variabele focus

€ 2.798

167X189 Dr. Mach lamp op statief 
120 - Fixfocus 120

€ 1.873

Model 120  
> tot 50.000 lux

Model 130  
> tot 70.000 lux

GS 900 LED LED
Procedurelicht voor onderzoeken en chirurgische 
ingrepen.
• zes witte LED’s voor een maximale, gelijkmatige 

verlichting van het proceduregebied
• LED-levensduur van 50.000 uur om de investering te 

maximaliseren.
• touchless on/off en intensiteitsschakelaar voorkomt 

kruisbesmetting.

9478222 GS 900 plafondlamp € 2.490
9477222 GS900 muurbevestiging € 2.495

ideaal voor algemeen onderzoek 

ook voor gynaecologie 

Prijzen plafondmodellen incl. installatie (ca. 2u), excl.transport..

DE WEEFSELS IN ONVERVALSTE KLEUREN ZIEN  

VERHOOGT UW EFFICIËNTIE  

ONDERZOEKSLAMPEN 

Optie,  
focushendel

18

%
SHOWROOM 

 BONUS 

ZOMER
PROMO 

+
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TOUCHLESS  
ON/OFF

GS EXAM LIGHT IV
Precieze verlichting op specifieke zones.. 
• 1 LED met zeer wit licht, - 20.000 lux.
• intens focus licht.
• extra lange en stevige flexibele arm voor een exacte  

positionering van het licht.

9479222 Statiefmodel  € 1.302

GS 300

ideaal voor gynaecologie 

ook voor algemeen onderzoek 

Promo’s geldig voor ALLE GS modellen.

GS LED LAMPEN
Bijzonder geschikt voor onderzoeken en  
kleine chirurgische ingrepen. 
• LED(s) met zeer wit licht (daglicht effect).
 -  GS 300 : 1 LED - tot 30.000 lux.
 -  GS 600 : 3 LEDs - tot 75.000 lux,  

  breder lichtoppervlak.
• touchless on/off schakelaar voorkomt 

kruisbesmetting.
• flexibele arm voor positionering van het licht.

9470222 GS300 - statiefmodel € 611
9475222 GS600 - statiefmodel € 1.040

ideaal voor algemeen onderzoek 

ook voor gynaecologie 

GS 600

%
SHOWROOM 

 BONUS 

+
PROFITEER VAN ONZE KOOPZATERDAGEN!  
MAAK EEN AFSPRAAK IN ONZE SHOWROOM

Bel met uw vertegenwoordiger. Of contacteer ons: 
011 87 24 60 • info@barthels.be

ZOMER
PROMO
-20%



WELCH ALLYN ABPM 7100 - 24U

De meest betrouwbare methode voor het optimaal 
begeleiden van uw patiënten!  

• accurate metingen.
• meet systolische, diastolische en gemiddelde bloeddruk én de 

hartslag.
• protocollen met instelbare meetintervallen en 

opblaasfrequenties.
• u stelt uw medicatieschema’s af op de individuele behoeften 

van iedere patiënt.

9486222 ABPM 7100 €  1.989

24 
uurs

bloeddruk 
meting

Licht, compact 
en stil 

Latexvrij 
(allergieën)

MET 
CARDIO 

perfect 
software

%
SHOWROOM 

 BONUS 
 

+

Comfortabel, 
geen afknelling

BLOEDDRUKMONITOR

20

ZOMER
PROMO
-20%
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DEFIBRILLATIE

HEARTSINE PADS 500P

Semi-automatische defibrillator met 
reanimatiefeedback.

9124741 HeartSine 
Samaritan  
Pad 500P

1.585 €  1.426

 

WAAROM KIEZEN VOOR EEN AED SAMARITAN HEARTSINE 500P?

Defibrillatie binnen de 3 tot 5 minuten na de collaps verhoogt de 
overlevingskansen tot 50-70%

8 jaar 
garantie

PROFITEER VAN ONZE KOOPZATERDAGEN!  
MAAK EEN AFSPRAAK IN ONZE SHOWROOM

Bel met uw vertegenwoordiger. Of contacteer ons: 
011 87 24 60 • info@barthels.be

Met draagtas,
licht en compact  

primeur: 

AED REANIMATIEfeedback 

OP BASIS vAN CARDIAC OUTPUT

De nieuwe ERC 2010 richtlijn beveelt expliciet het gebruik aan van 
apparatuur die feedback geeft over de reanimatie.

• De AED Samaritan Heartsine 500P geeft als enige ter wereld 
reanimatiefeedback op basis van cardiac output.

 - de Samaritan Heartsine 500P geeft real-time reanimatiefeedback.
 -  meet of er tijdens de hartmassage voldoende bloed uit het hart 

wordt gepompt.
 -  deze technologie verhoogt de nauwkeurigheid van 53% naar 95% in  

vergelijking met andere toestellen met feedback.
 -  op basis hiervan geeft de 500P aan of er dieper of sneller of trager 

gemasseerd moet worden.

Zie www.barthels.be voor het gamma,  
zoekwoord HEARTSINE.

ZOMER
PROMO

-10%
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BIONIX OTOCLEAR SPRAY
• comfortabele zachte tip.
• verschillende uiteenlopende stromen water buigen af 

naar de zijkanten van de gehoorgang onder hoeken van 
30 graden, geen waterstraal direct op het trommelvlies.

9011720 Otoclear spraywash kit  84,70 € 76,23

MACROVIEW LED OTOSCOOPSET 
30 % meer vergroting
zichtbaar oppervlak = 2 x zo groot.
• helder en zacht LED licht zonder obstructies.
• uitstekend zicht van het trommelvlies.
• instelbare focus voor variabele lengtes van het  

oorkanaal (of bij hypermetropie).
• ‘afschietbaar’ oorspeculum voor een optimale hygiëne.
• inclusief oplaadstation en hard etui.

210222 Macroview Led - set 569 € 455

BIONIX OTOCLEAR AQUABOT DRUKSPRAY
• drukspray systeem met lichte overdruk (ca. 2,4 bar) 

opgebouwd door herhaaldelijk te pompen.
• zorgt voor een continue en veilige waterstroom. 
• makkelijke regeling van de sproeistraal.

9013720 Otoclear aquabot kit  119,91 € 107,92
9012720 Otoclear tips - 40 st 48,40 € 43,56

BIONIX
Eenvoudig en veilig cerumen verwijderen.

OTOSCOOP 

zichtbaar oppervlak

2 x zo groot

Bionix Otoclear bevat 1 sprayfles,  
1 opvangbakje en 20 tips.

Bionix OtoClear Aquabot bevat 
1 drukspuitfles, 1 adapterstaaf,  
1 opvangbakje en 20 tips. 

Otoclear spray 

Otoclear Aquabot

Enkel voor  
professioneel gebruik.

ONLINE
PROMO

-10%

ONLINE
PROMO

-20%
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DELTA DERMATOSCOPEN. 
ZIEN IS GELOVEN.

HEINE DELTA 30

High-end dermatoscoop met de beste beeldvorming van 
alle dermatoscopen.
• 10-voudige vergroting en LED HQ-verlichting.
• uw garantie voor een extreem hoge diagnostische 

betrouwbaarheid.
• gepolariseerde verlichting zonder schaduwen, reflecties of 

hinderlijke vlekken.
• contactschijf kan worden geautoclaveerd.
• stofdichte behuizing.

• met dioptriecompensatie - ideaal voor brildragers.
• ultieme beeldscherpte met het nieuwe achromatische 

Heine optische systeem.
• snelle verandering van contact naar contactloos onderzoek.
• ergonomische bediening door schuin handvat.
• grootste gezichtsveld van 30 mm (lens 32 mm Ø).
• authentieke kleurweergave dankzij LEDHQ

• digitale documentatie met de exclusieve Heine Derm app.

9240126 Heine Delta 30 1.480 € 1.332

HEINE DELTA ONE

Mobiliteit en kwaliteit zijn nu één geworden!
Klein van buiten, groot van binnen - dit mobiele 
meesterwerk is onmisbaar om overal mee naartoe te 
nemen.
• zéér scherp beeld met het nieuwe achromatische HEINE 

optische systeem.
• polarisatie elimineert reflecties en verblinding.
• authentieke kleurweergave dankzij LEDHQ

• digitale documentatie met de exclusieve Heine Derm app.

9239126 Heine Delta ONE 1.048 € 943

Door zijn kleine afmetingen is 
de DELTAone een instrument 
dat gebruikers altijd graag op 
zak hebben. 

nieuw

Extreem hoge 
diagnostische 
betrouwbaarheid

Delta 30 Delta One

Authentieke 
kleurweergave 
dankzij LEDHQ

Normale 
weergave

LED-weergave

Weergave met de 
nieuwe Delta

LEDHQ-weergave

INTRODUCTIE
PRIJS

-10% 



CLASSIC III
• enkel lumen slang.
 

Classic III standaard uitvoering 119  € 101
special editions 133 € 113

CARDIOLOGY IV
• dubbel lumen slang: betere geluidskwaliteit en   

subtieler waarnemen.

Cardiology IV standaard uitvoering 260  € 221
stem editions 280 € 238
mirror editions 290 € 247

STETHOSCOPEN 
3M LITMANN CARDIOLOGY STETHOSCOPEN 

Voor clinici die een uitstekende akoestische kwaliteit willen 
combineren met een grote functionaliteit. 
Het ‘beter horen’ van hoge frequentie-geluiden helpt u bij het stellen 
van uw diagnose. 

 

+ GRATIS  
GRAVURE

  t.w.v.  

€ 10 

HOE UW GRATIS GRAVURE ONLINE BESTELLEN?
1 u configureert de stethoscoop van uw keuze en drukt op voeg 

toe (komt in winkelmand); op pagina stethoscoop blijven.

2 klik dan op gravure stethoscoop (rechts); naam of tekst 
invullen en drukken op voeg toe. 

3 de gravure komt bij uw bestelling met een korting van 100%.

ONLINE
PROMO

-15%

24
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ONLINE
PROMO

-25%

VOORHOOFD THERMOMETER 
Contactloze infrarood thermometer.  
Meet snel én accuraat. 
• ideaal voor het checken van de temperatuur van bezoekers,  

patiënten, leerlingen, baby’s, peuters en kleuters. 
• meetafstand voorhoofd: tot 5 cm.  

9210747 Voorhoofd thermometer 99,40 € 74,55

   

ONLINE
PROMO

-15%

PRO BP2000

Snel en 100% betrouwbaar resultaat.  
• ‘SureBP technologie’ 

-  onmiddellijke meting tijdens het oppompen.
-  eerst meting van de diastolische en vervolgens de 

systolische druk.
-  zeer snel: 20 sec.

• comfortabel: geen drukkend gevoel tijdens het 
oppompen. 

• geleverd met Flexiport manchette nr. 11 (volwassene).

1657222 Pro BP2000 220 € 176 
1658222 Muurbevesting Pro BP2000* 52 € 49

DIGITALE BLOEDDRUKMETER 

* Toebehoren Welch Allyn -10%

saturatieMETER 
Meet nauwkeurig de zuurstofsaturatie in het bloed. 
• meet hemoglobine percentage dat volledig  

verzadigd is met zuurstof via fotometrie.
• hartslagregistratie.
• voor volwassenen en kinderen.

1849296 Saturatiemeter vinger 43,23 € 36,75

   

ONLINE
PROMO

-20%
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VARIOCAR 

Multifunctionele behandelwagen met verchroomd 
buisframe en ergonomische handvaten.
• stevig frame.
• makkelijk in onderhoud en reiniging.
• eenvoudig te gebruiken.

900X324 Variocar netto prijs
 1 lade  € 396
 2 lades  € 522
 3 lades  € 559

MULTIFUNCTIONELE 
INSTRUMENTENWAGENS

BOBY JOE COLOMBO 

Uniek model: u kan altijd en overal bij al uw 
instrumenten.  
• ruimtebesparend verticaal design.
• 4 etages: 6 uitdraaiende lades en 6 open opbergruimtes.
• 3 etages: 3 uitdraaiende lades en 5 open opbergruimtes. 
• spuit-gegoten ABS: makkelijk te reinigen en te 

desinfecteren.
• makkelijk verrijdbaar.

netto prijs
9006289 4 etages  € 399 
9007289 3 etages € 327

3 etages

ZOMER
PROMO 

ZOMER
PROMO 

26
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CRYOTHERAPIE VOOR ELK KABINET! 

CRYOALFA  

Perfect cryotherapie instrument voor behandeling van 
wratten en andere huidindicaties. 

Uitvoering met spray-pen applicator.
Het vrijgekomen N2O gas komt direct in contact met de huid.
• hoge koelcapaciteit door het gebruik van N2O gas (– 89ºC / 

contacttijd 3 tot 15 sec).
• u plaatst de glasfibertip van de pen zeer nauwkeurig op het 

te verwijderen weefsel.
• u behandelt een ‘uitgebreid’ oppervlak toch met grote 

precisie, zonder overbodige beschadiging van weefsel.

De set bestaat uit een opbergkoffertje 
met een spray applicator en 1 cartridge 
van 16 g vloeibaar stikstof.

De set bestaat uit een opbergkoffertje met 
een contact applicator Ø 5 mm en  
1 cartridge van 16 g vloeibaar stikstof.

Uitvoering met contact applicator - 5 mm
Zoals de uitvoering met de spray-pen, maar dan met een 
platte contact-applicator van Ø 5 mm die u op de huid houdt 
(geen gasvloeistof op de huid). 
• u werkt met grote precisie, alleen dáár waar de applicator 

in contact komt met het weefsel.

9702315 spray uitvoering  229 € 206
9704315 contact uitvoering 254 € 229
 

ZOMER
PROMO
-10% 
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BLOEDDRUKMETERS 

DURASHOCK BLOEDDRUKMETERS 

Accurate metingen 
• lasergegraveerde wijzerplaat voor een grotere nauwkeurigheid.
• écht schokresistent en stoot-/slagvast. 
 -  een val van ca. 70 cm verstoort de kalibratie niet.
 -  kalibratiegarantie van 5 tot 15 jaar naargelang het model.
• geleverd met één latexvrije manchet en in een beschermend 

opbergetui.

TOEBEHOREN WELCH ALLYN BLOEDDRUKMETERS  

Flexiport manchetten

Alle maten van de Flexiport manchetten  
passen op Durashock, Pro BP2000 en ABPM 7100.
Gamma Flexiport manchetten: zie www.barthels.be - zoekwoord Flexiport

Model DS 65

BLOEDDRUKMETERS

 kind   

volwassene  
klein

volwassene  
grootLuchtdrukregeling met draaiventiel

1451222 Durashock DS54 76,00 € 60,80

Luchtdrukregeling met centraal geplaatst triggerventiel 

1466222 Durashock DS65 90,00 € 72,00

Model DS 54

De onlinepromo is geldig voor ALLE Durashock modellen.

ONLINE
PROMO

-20%

ONLINE
PROMO

-10%
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COLIBRI TESTUNIT CRP

De Colibri Point of Care Reader is uw oplossing voor snel-tests en 
kwantitatieve analyses van capillaire bloedtests.

Oók voor pediatrie en geriatrie!

• de Colibri past in uw broekzak: 4 x 4 x 4 cm.
• nauwkeurige resultaten (variatiecoëfficiënt <1%) voor het meten van C-Reactief  

Proteïne (CRP)*
• slechts 5µl bloed nodig: een voordeel bij bloedafnames bij kinderen en senioren.

• één enkele knop voor de bediening.
• resultaten in slechts 5 minuutjes.
• documentatie van resultaten door datatransfert naar PC.

* eveneens verkrijgbaar: tests voor Adenovirus, Strep A, H.pylori, RSV.

9153683 Colibri Reader 692 € 623
Mee bestellen
9154683 Testcassettes CRP - 20 st 59 € 53

nieuw

Slechts 4 x 4 x 4 cm groot

MEDITO 6 - ZOMER 2021

ZOMER
PROMO
-10% 

PROFITEER VAN ONZE KOOPZATERDAGEN!  
MAAK EEN AFSPRAAK IN ONZE SHOWROOM

Bel met uw vertegenwoordiger. Of contacteer ons: 
011 87 24 60 • info@barthels.be
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KLEENSPEC VERLICHTINGSSYSTEEM
Draadloze vaginale verlichtingsunit voor 
wegwerp specula.
• helder wit LED-licht. 
• de natuurlijke weergave van de weefselkleuren 

bevordert uw onderzoek.
• geleverd met laadstation.

9046222 Kleenspec 800 series 420 € 336

Laadstation

Wegwerp-speculum

Verlichtingsunit

Licht

Specula niet inbegrepen, zie art. 90XX222 op www.barthels.be
Korting op WelchAllyn toebehoren: -10%.

GYNAECOLOGISCH 
ONDERZOEK

ZOMER
PROMO
-20% 



MEDITO 6 - ZOMER 2021 31

DOPPLER VOOR ELKE HUISARTS 

FOETALE DOPPLER EDAN SD3 PRO 

Ultrageluid pocket doppler met excellente sensiviteit! 
Ideaal voor professioneel gebruik.
• verlicht OLED scherm met real-time Foetale Heart Tone 

(FHT) display
• waterproof 3 MHz probe (meegeleverd) detecteert de  

FHT reeds vanaf 9 weken. 
• andere waterproof probes optioneel verkrijgbaar. 
• werkt met oplaadbare lithium batterijen.

9201334  SD3 Pro 436 € 392

Optionele probe fœtaal
9202334 Probe 2 MHz 

Optionele probes voor arterieel onderzoek
9204334 Probe 4MHz 121 € 109
9208334 Probe 8MHz 121 € 109

DOKTERSTASSEN

ruime keuze

in onze showrooms

RUSTICANA DOKTERSTAS

Slim ontwerp, veel ruimte en orde.
• hoogwaardig leder, zorgvuldig afgewerkte naden.
• 2 grote zijvlakken voor al uw materiaal, inclusief laptop.
• afmetingen: (lxbxh) 43 x 21 x 27 cm.

ZOMER
PROMO
-10% 



SHOP? BESTEL online

BESTEL snel en makkelijk 

via de online besteltool
In deze Medito vindt u een selectie van producten en klein materiaal met 
een online promo geldig tot 30 juni 2021. 

Voorraad en mankracht in ons magazijn zijn geoptimaliseerd om u de snelst 
mogelijke levering te waarborgen.

• Gratis levering pakjesdienst voor elke bestelling vanaf 60 euro BTWi.
• Levering aan huis in heel België.

Verder mag u deze zomer nog tal van andere online acties verwachten. 
Daarvan houden we u op de hoogte via onze Medito Nieuwsbrieven, 
Facebook en Instagram.

Uiteraard bent en blijft u van harte welkom in onze ruime showrooms 
met ‘shop’. Elke werkdag open, raadpleeg www.barthels.be voor de 
meest actuele corona-info.

 

ONLINE 
PROMO

32
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Alle ontsmettingsproducten voor oppervlakken/apparatuur 
werken snel en efficiënt. Altijd laten drogen aan de lucht. 

CLINELL SPRAY  
Schuimspray voor een brede waaier van medisch materiaal 
(niet-invasief) en medische oppervlakken.  
Gepatenteerde formule.  

9200195 Sprayflacon - 500 ml € 10,95

nieuw 
  

 
Beide

ALCOHOL 
VRIJ

Geschikt voor alle 
onderzoekstafels

Gebruiksaanwijzing oppervlakken

CLINELL SOFT UNIVERSELE DOEKJES*
Stevige vochtige doekjes voor het reinigen en ontsmetten 
van oppervlakken, apparatuur én handen. Niet nodig om 
handschoenen te dragen. Afmeting doekje: 26 x 18 cm. 

9299195 Hersluitbaar pak - 100 st. € 10,29

*  De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft op 20 mei 2020 toestemming gegeven om deze doekjes te gebruiken als 
oppervlakontsmettingsmiddel (PT 2) en handontsmettingsmiddel (PT 1) in het kader van de bestrijding en de verdere verspreiding van Covid-19.

NIEUW: óók voor het reinigen en  
het ontsmetten van HANDEN! 
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Alle ontsmettingsproducten voor handen uit ons gamma bevatten 
ingrediënten die de vochtbalans van de huid intact houden.  
Ze werken snel en efficiënt. Kleven niet na het verdampen. 

DAX ALCOGEL
Desinfecterende halfgel 85%. Zonder parfum en zonder kleurstof.  
Keuze uit verschillende verpakkingen.

QINES HANDONTSMETTING
Vloeibaar ontsmettingsmiddel 70%. Altijd en 
overal bij de hand. 

503802 Pocketspray - 59 ml € 4,45

DAX ALCOGEL

905X195 150 ml - doseerdop € 5,00
905X195 Pompfles - 600 ml € 11,66
905X195 5 liter € 70,28

             

CLINELL HANDSPRAY
Desinfecterende vloeistof 75%. Flacon voorzien 
van een zuinig en extra veilig vernevelpompje  
(spuit altijd omlaag). 

9230195  520 ml € 11,36

34
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DAX CLINICAL EN DISPENSER
Desinfecterende vloeistof 75%. Zonder parfum en zonder kleurstof.  
Keuze uit verschillende verpakkingen. De handige manuele dispenser* werkt met een 
navulling van 1 l (apart te bestellen, niet meegeleverd). 

HANDSCHOENEN
U heeft de keuze tussen vinyl en nitril 
handschoenen.

VINYL HANDSCHOEN  
Vinyl handschoenen: bieden een betrouwbare mix van 
goede bescherming, souplesse en comfort. Verminderde 
kans op huidirritatie want latex- en poedervrij. Niet steriel.  

NITRIL HANDSCHOEN   
Nitril handschoenen: zacht, zeer elastisch, sterk en bijzon-
der scheurbestendig. Latex- en poedervrij, ideaal voor de 
hypergevoelige huid.  Vingertoppen met textuur voor op-
timale grip, uitstekend tastgevoel. Niet steriel.  

DAX CLINICAL EN DISPENSERS

906X195 150 ml - doseerdop € 4,63
906X195 500 ml - doseerflacon + pompje € 9,14
906X195 4 liter € 55,12

906X195 Vulling dispenser - 1 l € 19,08
9072195 Dispenser manueel - 1 l € 38,72
9062195 Druppelvanger manuele dispenser € 13,77

De markt, de prijzen en de 
kleur van de handschoenen 
zijn onvoorspelbaar.
Raadpleeg www.barthels.be - 
zoekwoord HANDSCHOEN
 

Dispenser manueel  
met druppelvanger 
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TORK VLOEIBARE ZEEP / ALCOHOLGEL 
Mild: fris geurende alles-in-een-zeep, perfect voor normale en droge huid.   
Extra mild: allergievriendelijke zeep zonder parfum. Zeer zacht voor de 
gevoelige huid. 
Alcoholgel 80%: ideaal voor de gezondheidszorg. Plakt niet. 

1809206 Zeep S1 - mild - licht geparfumeerd -  
1 l - p. 6 st.

12,82 € 11,54/st

1811206 Zeep S1 - extra mild - zonder parfum -  
1 l - p. 6 st.

12,39 € 11,15/st

1812206 Alcoholgel - 80% - plakt niet 
1 l - p. 6 st.

16,20 € 14,58/st

TORK ZEEP- / ALCOHOLDISPENSERS 
Spaarzaam, doseren nauwkeurig en zonder lekken 1 ml zeep/alcoholgel 
per keer. Passen in elk interieur: verkrijgbaar in het wit en het zwart. Afge-
sloten zeep/alcoholflacon voorkomt kruisbesmetting.  

18X8206 Dispenser zeep/alcoholgel                   S1 
- 1 l

€ 38,12

TORK DISPENSERS  
ZEEP/ALCOHOLGEL
Professionele hygiëne voor u en uw patiënten!
Zuinig in gebruik, met aandacht voor het milieu.

Papieren handdoeken zijn de meest hygiënische oplossing 
voor het drogen van handen. 

TORK HANDDOEKEN
Comfortabele ‘multifold’ handdoeken van een uitstekende kwaliteit. 
Zuinig in verbruik dankzij hun absorptievermogen en de ‘vel-per-vel’ 
verdeling. Dispensers passen in elk interieur: verkrijgbaar in wit en zwart. 
Het verdeelsysteem voorkomt kruisbesmetting. 

182X206 Handdoekdispenser H2 - 150 vellen € 46,27
182XX06 Handdoekdispenser H2 - 300 vellen € 59,00
9603283 Papieren handdoeken H2 -  

pak 21 x 150 vellen
84,66 € 76,19

ONLINE
PROMO
-10%

op pak

ONLINE
PROMO
-10%
per 6 st.

150 vellen

300 vellen
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TORK HYGIENE
Tafelpapier
• Geperforeerd, 2 lagen voor meer comfort en sterkte.
• Absorbeert goed en ‘kleeft’ niet aan de huid.

TORK TAFELPAPIER

575890 Karton 9 rollen - 10% 52,50 € 47,25/st.
575890 Vanaf 3 kartons - 30% 52,50 € 36,75/st.

ONLINE
PROMO

-30%
3 kartons

Voordelen in een oogopslag
• hoge specificiteit. 
• zeer gevoelig met hoge virusbelasting. 
• makkelijk te gebruiken. 
• snelle en betrouwbare testresultaten in slechts 

15 minuutjes. 
• geen kruisreactie met menselijke pathogene 

coronavirussen of griep. 
• hoogwaardig, kwalitatief, deugdelijk en extra 

voordelig

De Nal von Minden NADAL COVID-19 Ag Rapid Test staat in de Belgische lijst van aanbevolen ‘Antigen tests with sensitivity ≥ 90% AND specificity 
≥ 99% as claimed in the IFU - lijn 98’ (FAGG). De NADAL® COVID-19 sneltesten bewaart u gewoon bij kamertemperatuur. 
Verkocht per set van 20 tests, alle testonderdelen - inclusief 20 steriele swabs - zijn inbegrepen (art. 9129683).

NADAL® COVID-19 SNELTESTEN
De NADAL® COVID-19 Antigeen sneltest detecteert het 
virus rechtstreeks door te zoeken naar de aanwezigheid 
van SARS-CoV-2-specifieke proteïnen. 
Deze sneltest spoort de virale nucleoproteïne-antigenen op in 
de menselijke neuskeelholte- en orofaryngeale monsters.

 
  

  
Enkel voor 
medische 

professionals

SLECHTS

€ 6
per st.

BIONIX®  
SHOTBLOCKER

Minimaliseert de pijn bij injecties. 
• niet-invasieve, medicijnvrije methode die snel 

naaldpijn en -angst vermindert.
• aantal stompe contactpunten verzadigt de zintuig-

lijke signalen rond de injectieplaats.
• kost de helft minder dan plaatselijke bevriezings-

sprays en verdovingscrèmes.

9171315 Shotblocker - 50 st. € 42,35

nieuw
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STERILUX ES - 8 LAGEN WOVEN   
Gaaskompres, sterk absorberend katoen, soepel, rafelt niet. 
 

HYDROFILM ROLL    
Waterdicht wondverband, transparante ademende folie, 
hypoallergene kleeflaag.  
 

MICROPORE - WIT     
Hypoallergene ‘papieren’ hechtpleister.  
 

MEDIPORE ROL - WIT       
‘Papieren’ tape, lage kleefkracht.  
Hypoallergeen, waterbestendig, multidirectionele stretch.   
 
 

CAVILLON BARRIÈREFILM   
Beschermt gezonde, risicovolle of beschadigde huid tegen 
irritaties. Ook extra kleefkracht voor tapes.   

PEHA-HAFT - LATEXVRIJ    
Fixatiewindel, zelfhechtend, huidvriendelijk.   
 902XX20 Sterilux ES

5 x 5 cm 100 st 1,11 € 0,89
7,5 x 7,5 cm 100 st 2,06 € 1,65
10 x 10 cm 100 st 4,00 € 3,20

 916X120 Hydrofilm roll
5 cm x 10 m p. st 18,46 € 13,85
10 cm x 10 m p. st 27,62 € 20,72
15 cm x 10 m p. st 49,69 € 37,27

 99XX188 Micropore
1,25 cm x 9 m 24 st 8,50 € 6,38
2,5 cm x 9 m 12 st 7,60 € 5,70
5 cm x 9 m 6 st 13,60 € 10,20

 994X188 Medipore rol
5 cm x 10 m p. st 4,40 € 3,30
10 cm x 10 m p. st 5,40 € 4,05

575942 Cavillon - 128 ml p. st 12,60 € 9,45  

920X120 Peha-Haft latexvrij
4 cm x 20 m p. st 4,43 € 3,54
6 cm x 20 m p. st 5,14 € 4,11
8 cm x 20 m p. st 6,26 € 5,01
10 cm x 20 m p. st 7,65 € 6,12  

KOMPRESSEN    HUIDBESCHERMING    

WONDVERBAND   FIXATIE  FIXATIE  

fixatie  

NIET STERIEL 

Online promo geldig voor ALLE Sterilux ES artikelen.

Promo geldig voor ALLE Medipore artikelen.  

Promo geldig voor ALLE Peha-Haft artikelen. 

ONLINE
PROMO

-20%

ONLINE
PROMO

-25%

ONLINE
PROMO

-25%

ONLINE
PROMO

-20%

ONLINE
PROMO

-25%

ONLINE
PROMO

-25%
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COBAN    
Cohesief of zelfhechtend elastisch druk- en fixatieverband.  
 
 

OMNIFIX ELASTIC      
Hypoallergeen kleefvlies met synthetische kleeflaag. Elastisch. 

913X188 Coban
7,5 x 4,5 m 24 st 57,00 € 42,75
10 cm x 4,5 m 18 st 57,00 € 42,75
15 cm x 4,5 m 12 st 94,00 € 70,50

9X5X120 Omnifix elastic T
 5 cm x 10 m p. st 2,29 € 1,83
10 cm x 10 m p. st 3,99 € 3,19
15 cm x 10 m p. st 6,84 € 5,47
20 cm x 10 m p. st 9,61 € 7,69

FIXATIE    FIXATIE    

NIET STERIEL 

Promo geldig voor ALLE Coban artikelen.  

ONLINE
PROMO

-25%

ONLINE
PROMO

-20%

DURAPORE     
Zijdeachtige medische tape. Rekbaar. Extra ondersteuning. 
 

9016188 Durapor
2,5 cm x 9 m 12 st 18,70 € 14,03

FIXATIE    

ONLINE
PROMO

-25%

MICROFOAM         
Multidirectioneel stretchmateriaal, milde kleefkracht,  
hypoallergeen.        
 994XX88 Microfoam

5 cm x 5 m 6 st 61,48 € 46,11
7,5 cm x 5 m 4 st 66,00 € 49,50
10 cm x 5 m 3 st 61,48 € 46,11

FIXATIE  

ONLINE
PROMO

-25%

999X188 Schotchcast +
5 cm x 3,6 m 10 st 27,00 € 20,25
7,5 cm x 3,6 m 10 st 35,00 € 26,25
10 cm x 3,6 m 10 st 40,00 € 30,00

101X188 Softcast 
2,5 cm x 1,8 m 10 st 20,67 € 15,50
5 cm x 3,6 m 10 st 31,01 € 23,26
10 cm x 3,6 m 10 st 48,00 € 36,00

ONLINE
PROMO

-20%

GIPSVERBAND   GIPSVERBAND   

Korting geldig voor ALLE Scotchcast+ artikelen.Korting geldig voor ALLE Softcast artikelen.

SOFTCAST  
Half rigide gipsverband, glasvezelwindel.

SCOTCHCAST+
Synthetisch gipsverband.  

ONLINE
PROMO

-25%

ONLINE
PROMO

-25%
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WONDVERBAND  WONDVERBAND  

STERIEL 

ONLINE
PROMO

-20%

ONLINE
PROMO

-20%

ONLINE
PROMO

-25%

ONLINE
PROMO

-25%

STERILUX ES - 8 LAGEN WOVEN     
Gaaskompres, hoogabsorberend katoen, soepel, rafelt niet.  

COSMOPORE E LATEXVRIJ      
Wondverband met centraal absorptiekussen.    

TEGADERM FILM      
Filmverband met aanbrengframe. Barrière voor bacteriën, vocht, …  
  

TEGADERM + PAD       
Wondverband, transparante folie met absorberend kompres.   
  

902X120 Sterilux ES
5 x 5 cm 40 x 5 st 5,48  € 4,38
7,5 x 7,5 cm 30 x 5 st 7,44 € 5,95
10 x 10 cm 30 x 5 st 10,43 € 8,34

90XX120 Cosmopore E
7,2 x 5 cm 50 st 9,13 € 7,30
10 x 8 cm 25 st 7,27 € 5,82
15 x 8 cm 25 st 9,69 € 7,75
20 x 10 cm 25 st 14,38 € 11,50
25 x 10 cm 25 st 17,72 € 14,18

915XX88 Tegaderm
6 x 7 cm 100 st 30,00 € 22,50
10 x 12 cm 50 st 28,01 € 21,01
15 x 20 cm 10 st 44,00 € 33,00
20 x 30 cm 10 st 66,00 € 49,50

914X188 Tegaderm + Pad 
5 x 7 cm 50 st 17,00 € 12,75
6 x 10 cm 50 st 34,00 € 25,50
9 x 10 cm 25 st 22,01 € 16,51
9 x 15 cm 25 st 28,01 € 21,01

Online promo geldig voor ALLE Sterilux ES artikelen.

KOMPRESSEN    

WONDVERBAND    

HYDROFILM PLUS       
Zelfklevend, transparant wondverband met sterk absorberend 
wondkussen, dat niet in de wonde kleeft.
9X1X120 Hydrofilm plus 

5 x 7,2 cm 50 st 24,55 € 19,64
9 x 10 cm 50 st 45,03 € 36,02
9 x 15 cm 25 st 28,79 € 23,03
10 x 20 cm 25 st 41,11 € 32,89

WONDVERBAND    

ONLINE
PROMO

-20%

KOMPRESSEN    

ONLINE
PROMO

-20%

9701120 Atrauman Silicone  
5 x 7 cm 10 st 21,90 € 17,52
7,5 x 10 cm 10 st 29,23 € 23,38

ATRAUMAN SILICONE        
Silicone wondcontactlaag.   
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WONDVERBAND  

STERIEL 

Pincet + 5  kompressen

Steriel veld + pincet +  
5 compressen

Steriel veld + pincet +  
5 deppers

ONLINE
PROMO

-25%

MEDIPORE + PAD      
Hypoallergeen wondverband, waterdicht.  

VERZORGINGSSETS
1000120 Pincet +  

5 kompressen
karton  
100 st

0,47 € 0,38 /st  

9999120 Pincet +  
4 deppers

karton  
100 st

0,54 € 0,43 /st  

1001120 Steriel veld + 
pincet + 
5 kompressen

karton  
30 st

0,68 € 0,54 /st  

1002120 Steriel veld + 
pincet +  
5 deppers

karton  
30 st

0,69 € 0,55 /st  

914XX88 Medipore + pad 
5 x 7 cm 50 st 5,10 € 3,83
6 x 10 cm 50 st 13,60 € 10,20
10 x 10 cm 25 st 7,60 € 5,70
10 x 15 cm 25 st 10,20 € 7,65
10 x 20 cm 25 st 13,60 € 10,20

VERZORGINGSSETS  

ONLINE
PROMO

-20%

ONLINE
PROMO

-20%

FOLIODRAPE AFDEKDOEK - 2 LAGEN  
Zonder of met opening. Al dan niet zelfklevend.  

Foliodrape afdekdoek - 2 lagen  
9034120 37 x 45 cm 125 st 41,74 € 33,39
9035120 45 x 75 cm 65 st 34,12 € 27,30
9036120 met opening - 45 x 75 cm 65 st 46,11 € 36,89
9039120 zelfkl. met opening - 45 x 75 cm 65 st 49,31 € 39,45

Promo geldig voor ALLE Foliodrape artikelen.  

AFDEKDOEKEN    
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DERMABOND HUIDLIJM
Perfect alternatief voor wondsluiting,  
vervangt hechtingen, nietjes of strips.

STERI-STRIP
Zelfklevende, steriele hechtstrip  
voor snelle, effectieve wondsluiting. 

HECHTPAKKET
Chirurgische kwaliteit.

HECHTDRADEN MET NAALD   
Een zorgvuldige selectie van het juiste hechtmateriaal is een cruciaal component in wondsluiting. 

Online promo geldig voor ALLE Ethilon artikelen.

Promo geldig voor ALLE  Steri-Strip artikelen.  

Online promo geldig voor ALLE Vicryl artikelen. 

Online promo geldig voor ALLE Dermabond artikelen. 

Online promo geldig voor ALLE Prolene artikelen.

Instrumentendoos * Swann Morton handvat nr. 3 en 5 / steriele 
standard stitch cutters / mesjes * naaldvoerder * chirurgische schaar 
* pincet, 1 anatomisch / 1 chirurgisch * Ethilon hechtingen.

HECHTINGSMATERIAAL

ONLINE
PROMO

-20%

ONLINE
PROMO

-10%

ONLINE
PROMO

-10%

ONLINE
PROMO

-10%

ONLINE
PROMO

-27%

ONLINE
PROMO

-10%

950X132 Ethilon blauw 
3-0 - FS-2 - 19 mm - 45 cm 12 st 39,00 € 35,10
4-0 - FS-2 - 19 mm - 45 cm 12 st 39,00 € 35,10
5-0 - FS-3 - 16 mm - 45 cm 12 st 39,00 € 35,10

998X188 Steri-Strip  
3 x 75 mm 5 x 50 st 36,00 € 28,80
6 x 38 mm 6 x 50 st 36,00 € 28,80
6 x 75 mm 3 x 50 st 30,00 € 24,00

9000003 Hechtpakket chirurgisch 1 st 135 € 99,00  

951X132 Prolene
3-0 - PC-3 prime - 16 mm - 45 cm 12 st 98,00 € 88,20
4-0 - PC-3 prime - 16 mm - 45 cm 36 st 295,00 € 265,50
5-0 - PC-3 prime - 16 mm - 45 cm 36 st 385,00 € 346,50

949X132 Vicryl 
3-0 - FS-2 - 19 mm - 75 cm 36 st 220,00 € 198,00
4-0 - FS-2 - 19 mm - 75 cm 36 st 213,18 € 191,86

9498132 5-0 - C-3 - 13 mm - 75 cm 
- violet

36 st 245,00 € 220,50

ETHILON
Monofiele hechtdraad uit polyamide, niet resorbeerbaar. 
Blauw en zwart.  

VICRYL
Resorbeerbare hechtdraad.  
Ongekleurd en violet. 

PROLENE
Monofiele hechtdraad uit polypropyleen, niet resorbeerbaar. 
Blauw.

 

9102132 mini - 0,36 ml 12 st 173,34 € 156,01  
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Meer weten? Advies? Afspraak? 

T 011 151 950 
info@architime.be
www.architime.be 

EEN PRAKTIJK BOUWEN OF VERBOUWEN? 
BIJ ONS BENT U AAN HET JUISTE ADRES.

Architectenbureau ARCHITIME is uitermate gespecia- 
liseerd in het (ver)bouwen en inrichten van 
dokterspraktijken ... 

Uw specifieke - professionele - wensen vertalen in 
een bevattelijk bouwkundig concept vraagt een 
bijzondere expertise. Barthels biedt u deze expertise 
vandaag aan via een duurzame samenwerking met 
zusterbedrijf Architime. 

ontwerp interieur

coördinatie (ver)bouwing
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WWW. BARTHELS.BE

KLANTENDIENST
&  011 87 24 60
E-mail  info@barthels.be

Alle prijzen vermeld in dit Medito® magazine zijn BTWi (excl. Recupel/Bebat).

De ONLINE PROMO’S, ZOMERPROMO’S en SHOWROOMBONUS zijn geldig t.e.m. 30 juni 
2021. Ze zijn onderling niet combineerbaar, tenzij anders aangegeven. Onder voorbehoud van 
drukfouten of weglatingen.

VERTEGENWOORDIGERS

brusselDIEPENBEEK

MAAK gebruik van 

onze expertise

en maak vandaag 

nog een afspraak

Barthels
Imperiastraat 16 A 
1930 Zaventem

Barthels
Groeningenweg 19 
3590 Diepenbeek  

nieuwE 
SHOWROOM

Carl Jans 
T 0476 43 64 34
carl.jans@barthels.be

Nicolas Van de Ginste   
T 0488 39 44 74
nicolas.vandeginste@barthels.be

Showroom Diepenbeek Showroom Brussel


