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NU BESTELLEN = PRIJSGARANTIE 
TOPPRIJZEN VOOR RITTER TAFELS, LEVERBAAR UIT VOORRAAD
najaarspromo • showroombonus

welkom op onze 
open deur dagen
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intro intro 

Beste klant,

Investeer nu. In 2022. En klik 
uw prijzen vast!

Wij hebben alvast geïnvesteerd in een ruime voorraad.  Dat 
maakt dat we u heel wat artikelen snel kunnen leveren als u dat 
wenst. Of, … we reserveren uw bestelling voor u, en leveren 
die in 2023. Aan de prijzen van 2022. Interessant toch?
 
Barthels zou Barthels niet zijn als daar we daar niet wat extra 
support aan toevoegen. Daarom vindt u in deze Medito 
inspiratie voor uw praktijk, de uitnodiging voor onze Open 
Deur Dagen en een heleboel promoties. Lees verder en 
ontdek!
 
OPEN DEUR DAGEN  
Wie najaar zegt, zegt Open Deur Dagen bij Barthels! Kom de 
interessante nieuwe apparatuur en de klassiekers ontdekken 
in onze showrooms. Onze medewerkers kijken ernaar uit om 
u te adviseren en u ‘live’ te laten kennismaken met slimme 
innovaties. Zij begeleiden u graag in uw keuze. 

Graag hygiëne-artikelen, windels, verband, hechtdraad, enz. 
meenemen uit de shop? Of gezellig een koffie drinken onder 
collega’s? Het kan allemaal. Kom dus zeker ideeën opdoen!  
 

NAJAARSPROMOTIES EN MEER
Onze najaarspromoties* zetten we in de kijker tijdens 
onze Open Deur Dagen. Maar ook als u niet  kan komen, 
loopt u de najaarspromo’s niet mis. Contacteer gerust 
uw vertegenwoordiger voor een afspraak in uw praktijk 
of een bezoek op een passende datum in één van onze 
belevingsshowrooms.
Of log in op onze webshop en vind de vele online*promo’s.
 

Naar goede gewoonte trakteren we u in onze showrooms op 
een exclusieve showroombonus * op een selectie van artikelen 
en een shopkorting*, deze laatste voor elke bestelling, groot 
of klein. 

NIEUWE BARTHELS SHOWROOM MET SHOP IN GENT
We hebben groot nieuws! Met heel veel plezier nodigen wij u 
uit voor de opening van onze gloednieuwe Barthels showroom 
in Gent en wel tijdens onze Open Deur Dagen.
 
U vindt er een inspiratieshowroom met ingerichte praktijk-
voorbeelden en alle professionele apparatuur en hulpmiddelen 
voor (huis)artsen en verpleegkundigen. Mét shop: gewoon 
langskomen en meenemen!. 

Wij kijken er alvast naar uit u te mogen verwelkomen. Tot gauw!

Frank Cesar
Directeur
 
*  Najaars- en online promo’s geldig tot 16 december 2022. 

Showroombonus en shop(meeneem)korting gereserveerd voor 
klanten die ons bezoeken tijdens de ODD. Geen cumulaties.  

 

welkom op onze 
open deur dagen

>  De nieuwe showroom in Gentbrugge, een realisatie van Architime.          

Gent   za 19 + zo 20 nov
brussel  za 26 + zo 27 nov
Diepenbeek  ZA 3 + zo 4 dec

van 9u30 - 17u30

NIEUW IN DE INDEQS-GROEP: ADVYS
Onze familiale overkoepelende INDEQS groep 
is sinds juni uitgebreid met de firma ADVYS uit 
Waasmunster. Als groothandel is ADVYS de referentie 
voor ADL hulpmiddelen en ergotherapiemateriaal. 
Het assortiment is complementair aan onze producten 
en diensten en een nieuwe pijler binnen de groep.  

INDEQS groep 

Gymna  materiaal voor kinesitherapie en revalidatie. 
Barthels materiaal voor (huis)artsen en verpleegkundigen.
Vitamed  medische hulpmiddelen zoals bandages,    
 compressiekousen, braces, ...
Architime  architectenbureau toegespitst op medische praktijken, zie blz. 55 
Advys  hulpmiddelen ADL en ergotherapie.

Investeer in 2022 en 
klik uw prijzen vast!
“
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DOE UW SHOP-AANKOPEN IN ONZE 
SHOWROOMS EN NEEM UW MATERIAAL 

ONMIDDELLIJK MEE MÉT SHOPKORTING.*

Showroom Diepenbeek

Showroom Zaventem

Hoofdzetel Diepenbeek 

* Shopkorting gereserveerd voor de bezoekers aan onze Open Deur Dagen. De online promo’s 
zijn ook geldig in onze shops. Niet cumuleerbaar met andere acties. 

OPEN DEUR DAGEN
die mist u beter niet!

4

TROEVEN VAN barthels

50
JAAR  

ERVARING

3
INSPIRATIE 

SHOWROOMS

17.000
KLANTEN

 

6.000
UNIEKE 

PRODUCTEN

SHOP-IN-  
SHOWROOM 

OPEN
 

SHOWROOM 

      BONUS
najaars 

      promo

NU BESTELLEN = PRIJSGARANTIE 
RUIME VOORRAAD

online  

promo  

       

shop 

korting  

       

Technische vragen?  
Tijdens de Open Deur Dagen is 
er een technieker aanwezig.

Investeer nu. In 2022. En klik uw prijzen vast! We reserveren uw 
bestelling voor u, en leveren die in 2023. Aan de prijzen van 
2022!

Of, … als u dat wenst zijn er heel wat artikelen die wij snel kunnen 
leveren. Omdat wij alvast ‘investeerden’ in een ruime voorraad.
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KOMPRESSEN     

 Melolin 
9143249 5 x 5 cm 100 st 10,80  € 9,18 
9144249 10 x 10 cm 100 st 28,00  € 23,80 
9142249 10 x 20 cm 100 st 51,00  € 43,35 

MELOLIN         
Katoenen- en polyestervezel kompres met waterafstotende 
laag, kleeft niet aan de wonde.    

WONDVERBAND post-op transparant 

STERIEL STERIEL 

Pincet + 5  kompressen

Steriel veld + pincet +  
5 compressen

Steriel veld + pincet +  
5 deppers

ONLINE
PROMO

-20%

ONLINE
PROMO

-15%

ONLINE
PROMO

-20%

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

TEGADERM + PAD       
Wondverband, transparante folie met absorberend kompres.   
  

 Sterilux ES
9020120 5 x 5 cm 40 x 5 st 5,80   € 4,64
9021120 7,5 x 7,5 cm 30 x 5 st 7,40  € 5,92
9022120 10 x 10 cm 30 x 5 st 11,40  € 9,12

VERZORGINGSSETS
1000120 Pincet +  

5 kompressen
karton  
100 st

0,40  € 0,32/st  

9999120 Pincet +  
4 deppers

karton  
105 st

0,42  € 0,34/st  

1001120 Steriel veld + 
pincet + 
5 kompressen

karton  
30 st

0,60  € 0,48/st  

1002120 Steriel veld + 
pincet +  
5 deppers

karton  
30 st

0,63  € 0,51/st  

STERIELE HECHTINGSSET 
1006120 Steriel veld, 

zelfklevend 
met opening + 
pincet, schaar, 
naaldvoerder,  
5 kompressen 

karton  
36 st

5,60    € 4,48/st

Tegaderm + Pad 
9145188 5 x 7 cm 50 st € 26,00  
9148188 6 x 10 cm 50 st € 36,00  
9146188 9 x 10 cm 25 st € 31,00  

Promo geldig voor ALLE Sterilux ES artikelen. Promo geldig voor alle Opsite post-op artikelen 

KOMPRESSEN    
VERZORGINGSSETS  

ONLINE
PROMO

-20%

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 43,00   € 34,40
9035120 45 x 75 cm 65 st 37,00   € 29,60
9036120 met opening - 45 x 75 cm 65 st 49,00   € 39,20
9039120 zelfkl. met opening - 45 x 75 cm 65 st 55,00   € 44,00

Promo geldig voor ALLE Foliodrape artikelen.  

AFDEKDOEKEN    

WONDVERBAND post-op wit  

MEDIPORE + PAD      
Hypoallergeen wondverband, waterdicht.  

 Medipore + pad 
9140188 5 x 7 cm 50 st € 26,00  
9143188 6 x 10 cm 50 st € 23,00  
9141188 10 x 10 cm 25 st € 34,00  

siliconen wondbedekkers    

 Atrauman Silicone  
9700120 5 x 7 cm 10 st 17,80   € 14,24
9701120 7,5 x 10 cm 10 st 25,00   € 20,00

ATRAUMAN SILICONE        
Silicone wondcontactlaag.    

top 
PRIJS

COSMOPORE E LATEXVRIJ      
Wondverband met centraal absorptiekussen.    

WONDVERBAND post-op wit    

 Cosmopore E  
9085120 7,2 x 5 cm 50 st 10,90   € 8,72
9087120 10 x 8 cm 25 st 8,90   € 7,12
9088120 15 x 8 cm 25 st 11,80   € 9,44

ONLINE
PROMO

-15%

WONDVERBAND POST-OP TRANSPARANT  

OPSITE POST-OP       
Hoge vochtdoorlaatbare folie met een beschermend en 
absorberend niet-verklevend wondkussen.  
 Opsite post-op  
9295249 6,5 x 5 cm 100 st 57,00  € 48,45 
9296249 9,5 x 8,5 cm 20 st 19,60  € 16,66 
9297249 15,5 x 8,5 cm 20 st 29,00  € 24,65 

top 
PRIJS

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

COBAN    
Cohesief of zelfhechtend elastisch druk- en fixatieverband.  
 
 

OMNIFIX ELASTIC      
Hypoallergeen kleefvlies met synthetische kleeflaag. Elastisch. 

MICROPORE - WIT     
Hypoallergene ‘papieren’ hechtpleister.  
 

LEUKOPLAST       
Bijzonder sterk, voor normale huid.   
 

MEDIPORE ROL - WIT       
Non woven pleister, lage kleefklracht.   
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.   
  Sterilux ES

9023120 5 x 5 cm 100 st 1,10   € 0,88
9024120 7,5 x 7,5 cm 100 st 2,00   € 1,60
9025120 10 x 10 cm 100 st 4,12   € 3,30

  Coban
9133188 7,5 x 4,5 m 24 st € 59,00  
9134188 10 cm x 4,5 m 18 st € 55,00  
9135188 15 cm x 4,5 m 12 st € 100,00  

  Omnifix elastic T
9155120  5 cm x 10 m p. st 2,40   € 1,92
9156120 10 cm x 10 m p. st 4,20   € 3,36
9157120 15 cm x 10 m p. st 7,10   € 5,68

 Micropore
9948188 1,25 cm x 9 m 24 st € 8,70  
9949188 2,5 cm x 9 m 12 st € 7,80  

 Leukoplast zonder deksel
9325101 1,25 x 9,2 m 24 st 42,00   € 35,70
9326101 2,5 cm x 9,2 m 12 st 42,00   € 35,70

   Medipore rol
9939188 5 cm x 10 m p. st. € 4,70  
9940188 10 cm x 10 m p. st. € 5,50  

575942 Cavillon - 128 ml p. st  € 12,80  
  Peha-Haft latexvrij
9205120 4 cm x 20 m p. st 4,10   € 3,28
9206120 6 cm x 20 m p. st 4,60   € 3,68
9207120 8 cm x 20 m p. st 5,80   € 4,64

KOMPRESSEN    FIXATIE: zelfhechtende drukwindel 

FIXATIEpleister breed   

HUIDBESCHERMING    

FIXATIEtape smal  FIXATIEtape smal  FIXATIEpleister breed  

fixatie: zelfhechtende windel  

NIET STERIEL NIET STERIEL 

Promo geldig voor alle Sterilux ES kompressen. 

Promo geldig voor alle Micropore artikelen.  

Promo geldig voor ALLE Coban artikelen.  

Promo geldig voor ALLE Omnifix elastic artikelen.  

Promo geldig voor ALLE Peha-Haft artikelen. 

ONLINE
PROMO

-20%

ONLINE
PROMO

-20%

ONLINE
PROMO

-20%
top 

PRIJS
top 

PRIJS

LEUKOPLAST WONDPLEISTERS     
Huidvriendelijke eersthulppleisters voor kleine en 
vochtafscheidende wondes, injecties, …    

wondverband  

Promo geldig voor ALLE Leukoplast wondpleisters.  

ONLINE
PROMO

-15%
ONLINE
PROMO
- 15%

LEUKOPLAST  
GAMMA

top 
PRIJS

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

LEUKOSTRIP 
Zelfklevende, steriele hechtstrip  
voor snelle, effectieve wondsluiting, hypoallergeen.

HECHTPAKKET
Chirurgische kwaliteit.

HECHTINGSMATERIAAL    
Een zorgvuldige selectie van het juiste hechtmateriaal is een cruciaal component in wondsluiting. 

Online promo geldig voor ALLE Ethilon artikelen.

Promo geldig voor ALLE  Leukostripstrip 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

-15%

ONLINE
PROMO

-10%

ONLINE
PROMO

-10%

ONLINE
PROMO

-10%

ONLINE
PROMO

-10%

 Ethilon blauw 
9543132 3-0 - FS-2 - 19 mm - 45 cm 12 st 40,00  € 36,00
9520132 4-0 - FS-2 - 19 mm - 45 cm 12 st 40,00   € 36,00
9544132 5-0 - FS-3 - 16 mm - 45 cm  12 st 40,00  € 36,00 

   Leukostrip   
9010249 4 x 38 mm 8 x 50 st 47,00   € 39,95
9015249 4 x 76 mm 4 x 50 st 47,00   € 39,95
9011249 6,4 x 76 mm 3 x 50 st 44,00   € 37,40

9000003 Hechtpakket chirurgisch 1 st 142,20  € 120,87  

 Prolene
9530132 3-0 - PC-3 prime - 16 mm - 45 cm 12 st 99,00   € 89,10
9531132 4-0 - PC-3 prime - 16 mm - 45 cm 12 st 99,00   € 89,10
9511132 5-0 - PC-3 prime - 16 mm - 45 cm 36 st 390,00   € 351,00

Vicryl 
9494132 3-0 - FS-2 - 19 mm - 75 cm 36 st 225,00   € 202,50
9497132 4-0 - FS-2 - 19 mm - 75 cm 36 st 235,00   € 211,50
9498132 5-0 - C-3 - 13 mm - 75 cm 

- violet 
36 st 250,00   € 225,50

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 175,00   € 157,50  

ONLINE
PROMO

-15%

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

575890 50 cm x 50 m € 65,56 vanaf € 45,89/kart
9697283 Brede rol 59 cm x 50 m € 73,28 vanaf € 51,30/kart

TORK VELLEN TOILETPAPIER
Papier in vellen is het meest economisch in gebruik
• soft, 2-laag, gevouwen in vellen voor dispenser T3.

1835206 Dispenser T3 - wit of zwart € 47,00 € 42,30
1804206 T3 toiletpapier - 30 x 252 

vellen 
€ 124,89 € 112,40

CLINELL UNIVERSELE SPRAY
• Ontsmetting én reiniging van niet-invasieve spaaratuur 

en medische oppervlakken.

9200195 spray - 500 ml € 11,30 vanaf €9,60/st

HYGIËNE

HANDSCHOENEN PEHA-SOFT NITRILE FINO 
• zacht, zeer elastisch, sterk en bijzonder scheurbestendig. 
• latex- en poedervrij, ideaal voor de hypergevoelige huid. 
• vingertoppen met textuur voor optimale grip. 

9599120 Maten XS - S - M - L - XL - 150 st € 23,00 € 20,70

TORK PREMIUM TOILETPAPIER
• Luxe toiletpapier, premium extra soft 
• 4-laags, luxueus en extra zacht. 

577605 Rollen toiletpapier - 7 x 6 
rollen 

€ 56,00 € 50,40

ONLINE
PROMO TOT 

-10%

ONLINE
PROMO 

-10%

ONLINE
PROMO 

-10%

DAX ALCOGEL
• halfgel.85 vol% gedenatureerde ethanol.
• werkt snel en kleeft niet na het verdampen.

9055195 Zakflacon - 150 ml € 4,70  vanaf € 4,23/st
9056195 Pompfles - 600 ml € 9,90  vanaf € 8,91/st
9057195 Bus - 5 l € 55,00 vanaf € 49,50/st

ONLINE
PROMO TOT 

-30%

ONLINE
PROMO tot 

-15%

ONLINE
PROMO 

-10%
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Extra opbergruimte,
uw materiaal altijd binnen handbereik

Roestvrijstalen opvangbekken

Standaard uitrusting

• Goed en comfortabel positioneren van het 
onderlichaam. 
-  geïntegreerde, uittrekbare hielsteunen.
- manuele bekkenkanteling 5,5°.

• Naadloze afneembare kussens 
- rondom rond reinigen en desinfecteren. 

• 2 ingebouwde papierrolhouders 
- 1 voor opbergen extra rolpapier.

• Stopcontacten links en rechts 
- stroomtoevoer voor hulpapparatuur.

Is een gezonde rug belangrijk voor u? En patiëntencomfort? Hebt u 
patiënten in een rolstoel? Met obesitas? Senioren? … 

Dan is de elektrische Ritter 224 úw onderzoekstafel! 

najaars 

      promo
SHOWROOM 

      BONUS+

Optioneel 

Bloedafnamesteunen (opt.)

Elektrische voetbediening
46-94 cm

Verstelbaar 
rugdeel, gasveer 

Telescopische  
beugels  

Lade voor 
accessoires

Makkelijke transfer van rolstoel naar tafel

slechts 46 cm 
hoog

Uitschuifbare
voetenplank

Gynaecologische kom, 
steriliseerbare ABS

Kussens verkrijgbaar in 
diverse kleuren. 

NU BESTELLEN = PRIJSGARANTIE 
RUIME VOORRAAD

‘Ergonomie’ is een sleutelbegrip binnen de 
gezondheidszorg. Een niet te onderschatten 
aspect in het dagelijkse leven van zowel de 
hulpverlener als de hulpbehoevende. 

Wij begeleiden u graag bij uw keuze.

RITTER 224 ELEKTRISCHE 
ONDERZOEKSTAFEL TOP

PRIJS

€ 6.617

12

8220101 Ritter 224 elektrisch 6.965   € 6.617  
Excl. showroombonus

€ 6.965

MEDITO 9 - NAJAAR  2022
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GYMNA.GO
Basis onderzoekstafel

• 7 verschillende modellen
• eenvoudige en solide ondersteuning in lig- en zithouding
• betrouwbare hoogteverstelling
• verkrijgbaar in 15 kleuren

164110 Elektrisch D1 met 
kringschakelaar  

vanaf 2.893  vanaf € 2.690  

Excl. showroombonus

najaars 

      promo
SHOWROOM 

      BONUS+ +

3 zijlades openen links 
en rechts

.

Maximale  
efficiëntie op  
slechts 1m2

“

NU BESTELLEN = PRIJSGARANTIE 
RUIME VOORRAAD

TOP
PRIJS

€ 2 .310

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. 

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

Kussens verkrijgbaar in  
18 kleuren. 

MEDITO 9 - NAJAAR  2022

5 JAAR  

GARANTIE  

       ipv 2
8120101 Ritter 204  vanaf 2.888  € 2.310  

 Excl. showroombonus  

najaars 

      promo
SHOWROOM 

      BONUS+
Wij hebben een aantal RITTER 204 EINDEREEKS tafels 
beschikbaar aan zéér interessante prijzen. Interesse? 
Contacteer uw regionale vertegenwoordiger. 

€ 2.888
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Elektrische hoog/laag 
verstelling 56-96 cm.

Automatisch naar de 
juiste positie en hoogte.

KOM ALLE MOGELIJKHEDEN van deze 
tafels ZÉLF ERVAREN IN ONZE SHOWROOMS!  

Ontdek hier 
het nieuwe 
kleurengamma

I-DUOLYS
Huisarts of specialist? Multidisciplinaire praktijk? 
Al gedacht aan deze op-en-top ergonomische combinatietafel met  
optimale gynaecologische positie?

EMOTIO
Van lage ‘zetel’ naar liggende onderzoekstafel op uw ergonomische werkhoogte in één klik. 

Patiënten met verminderde mobiliteit, oudere patiënten, gewonde personen,  
zwangere vrouwen, personen met een handicap ...

Kussens afneembaar, 
waterdicht en naadloos.

Intuïtieve bediening en 
vooraf ingestelde positie 
voor de patiënt

Opstappositie Declief Proclief

nieuwe 
KLEUREN

Meest toegankelijke tafel voor minder 
mobiele patiënten
• polyvalente tafel voor algemeen onderzoek, 

gynaecologie, pediatrie, ...
• programmeerbaar
• volledig elektrisch te bedienen

8210205   eMotio  vanaf 6.288  € 5.282  
Excl. showroombonus

Van lage ‘zetel’ naar liggende onderzoekstafel in één klik.  

Armsteunen worden 
gynaecologische 
steunen

najaars 

      promo

gratis  

       zitkruk

      € 297
+ SHOWROOM 

      BONUS+ najaars 

      promo

gratis  

       zitkruk

      € 297
+ SHOWROOM 

      BONUS+

Gynaecologische positie

Onderzoek al uw patiënten met hetzelfde gemak
• opstappositie voor de patiënt op 53 cm.
• maximale werkhoogte 99 cm.
• rustige en veilige elektrische bewegingen.
• moeiteloze overgang van opstappositie naar 

gynaecologische positie.
• compatibel met een tillift.

8260225 I-Duolys   vanaf 6.323,46  € 5.311,71  
 Excl. showroombonus  
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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  1.285 € 1.092,25 

GS 300

 
DR MACH LED
Dé allrounder onder de onderzoekslampen!
• plafondlamp: 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.

1678189 Dr. Mach plafondlamp 120 
- fixfocus

2.090  € 1.881

1693189 Dr. Mach plafondlamp 130F 
- focuseerbaar

2.860  € 2.574

1676189 Dr. Mach 120 lamp op 
rolstatief - fixfocus

1.840   € 1.656

Model 120  
> tot 50.000 lux

Model 130  
> tot 70.000 lux

ideaal voor gynaecologie 
ook voor algemeen onderzoek 

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 2.875  € 2.444
9477222 GS900 muurbevestiging 2.875   € 2.444

ideaal voor algemeen onderzoek 
ook voor gynaecologie 

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

Promo geldig voor ALLE GS modellen.

DE WEEFSELS IN ONVERVALSTE KLEUREN 
ZIEN VERHOOGT UW EFFICIËNTIE

ONDERZOEKSLAMPEN 

Optie,  
focushendel
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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 710  603,50 €
9476222 GS 600 - wandmodel 1.175  998,75 €

ideaal voor algemeen onderzoek 
ook voor gynaecologie 

GS 600

KOM zelf de onderzoekslampen testen 
tijdens onze open deur dagen 

najaars 

      promo

      -10%

ruime 

       voorraad 
najaars 

      promo

      -15%

ruime 

       voorraad 
najaars 

      promo

      -15%

ruime 

       voorraad 

Natuurgetrouwe 
weefselweergave en 
heldere verlichting.

“

Variabele 
tussenstukken 
aangepast aan de 
hoogte van uw 
plafond

MEDITO 9 - NAJAAR  2022
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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.

9315297 Multisteril Fast 5.520   € 4.968,00
 Excl. showroombonus  

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! 

9304297 QuickClean - 4,5 l ook 
verkrijgbaar in 12,5 l en 25 l

1.295   € 1.230,00

Desinfecteren Drogen1 4

2 3
Reinigen Spoelen

COMPLETE  
CYCLUS IN 20 MIN.

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

STERILISATIE: TOT 20% SNELLER
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.

Zonder filter
9300297 Speedy - 6 l 3.155,00   € 2.997,25
9302297 18 l 4.365,00   € 4.146,7
9299297 23 l 4.750,00  € 4.512,50

Met filter
9314297 18 l 4.715,00  € 4.478,25
9313297 23 l 5.100,00  € 4.845,00

 Alle prijzen excl. showroombonus  

najaars 

      promo
SHOWROOM 

      BONUS+
najaars 

      promo

      -10%
SHOWROOM 

      BONUS+

kom uitgebreid kennismaken
met reiniging en sterilisatie
tijdens onze open deur dagen 

najaars 

      promo

MEDITO 9 - NAJAAR  2022
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MORTARA  
ELI 230
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.

1009222 ELI 230, vaste 
patiëntenkabel

1.745,00   € 1.657,75

1008222 ELI 230,  draadloze 
patiëntenkabel 

1.965,00   € 1.866,75

najaars 

      promo
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MEEGROEIEN? INDERDAAD, DOOR DRAADLOZE UITBREIDINGEN VOOR 
VASCULAIR LIJDEN EN SPIROMETRIE NAARGELANG UW BEHOEFTEN

Draagbaar en draadloos 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.

MESI mTABLET ECG
GROEIT MEE MET UW PRAKTIJK

NAJAARS
PROMO

GRATIS MESI DRAAGTAS 
Waarde € 250

bij aankoop van een  
MESI mTABLET ECG

 

100 % DRAADLOOS ECG RESULTAAT  
IN REAL TIME OP UW mTABLET

Uniek: 100% draadloos
• tablet via WIFI
• patiëntenkabel via Bluetooth
• ECG zichtbaar in real time

BESCHIKBARE UITBREIDINGEN MESI mTABLET ECG:  
BP – ABI – TBI – SPIRO

De ARTS
ziet onmiddellijk het  
vastgelegde ECG-signaal. 

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

De SPECIALIST
ziet de identieke anonieme 
gegevens, GDPR conform. 

Voor vacuüm ECG: zie pag. 24+25. Voor SPIRO: zie pag. 26+27.9123340 MESI mTABLET  ECG € 3.500 9134340 MESI trolley basismodel 1.025   € 922,50

Mesi trolley met mTABLET ECG



24 MEDITO 9 - NAJAAR  2022 25

BETROUWBARE ECG VACUÜMSYSTEMEN  

24

DT 80 Trolley 

MESI TROLLEY DT80
Uitvoering met vacuümsysteem. 

Elke praktijk verdient het gebruiksgemak van 
vacuümelektroden voor ECG-metingen!  
• geen verstrengelde kabels, geen geleidende gel.
• automatisch aangestuurde vacuümpomp. 
• 10 vacuüm elektroden met siliconen mantel voor een 

goede pasvorm.
• automatische en onmiddellijke hechting van de 

elektroden, zelfs op moeilijke huidoppervlakken 
(prominente botten, pilositeit...), ...

• zilver–chloride elektroden zorgen voor een perfecte 
geleiding.  

Te gebruiken met bijna alle ECG toestellen.

2502194 Easy II vacuümsysteem 
ECG - basismodel

2.060,84  € 1.957,80

2500194 DT80 vacuümsysteem 
ECG - tafelmodel 

2.490,18   € 2.365,67

2501194 DT80 vacuümsysteem 
ECG - met rolsatief 

2.694,67   € 2.560,00

2513194 DT80 vacuümsysteem 
ECG - op trolley 

4.136,99   € 3.930,14

1 EASY II 
 Basis ECG vacuümsysteem voor een praktijk met een beperkt aantal 

ECG’s. 

Vacuümunits voor een praktijk met regelmatig gebruik van ECG.

2 DT 80 TAFELMODEL
 Tafelunit met arm, slangen en elektrodes om te bevestigen op een 

tafel door middel van een klem. (Tafel niet inbegrepen).

3  DT 80 ROLSTATIEF 
 DT 80 met arm, slangen en elektrodes gemonteerd op een rolstatief.

4 DT 80 TROLLEY
 DT 80 met arm, slangen en elektrodes gemonteerd op een trolley. 

DT 80 Tafelmodel DT 80 rolstatief 

Welk vacuümsysteem past bij uw praktijk? 

Easy II

najaars 

      promo

najaars 

      promo

UITBREIDINGEN VAN UW MESI ECG

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 BP*
Revolutionaire bloeddrukmeting!
* BP = Bloeddruk

9127340 Uitbreiding BP 745,00   € 707,75

UITBREIDING MESI mTABLET TBI*
De makkelijkste draadloze Teen-Brachiaal Index.
Amputaties vermijden!
* TBI = Toe Brachial Index - Teen Brachiale Index

9131340 Uitbreiding TBI  
zonder arm cuffs 

3.415,00   € 3.244,25

9128340 Uitbreiding TBI  
met arm cuffs

3.555,00   € 3.377,25

UITBREIDING MESI MTABLET ABI*
De slimste draadloze systolische druk index!
Simultane meting; detectie van ernstig perifeer vaatlijden
onderste ledematen.
* ABI = Arterial Brachial Index - Arteriële Brachiale Index

9135340 Uitbreiding ABI 3.795,00   € 3.605,25

9151340 MESI trolley met DT80 
vacuümsysteem ECG

3.804,43   € 3.614,21

najaars 

      promo
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MESI SPIROMETRIE
U kiest voor uitbreiding van uw MESI mTABLET ECG met 
een spirometrie module. 
OF voor een autonome mTABLET spirometrie combinatie. 
 

MESI mTABLET Spiro

Spiro Spiro+ 
Testmogelijkheden FEVC en VC FVC, FEVC 

en VC
FEV0,5 • •
FEVC • •
FEV25 • •
FEF50 • •
FEF75 • •
FEV25-75 • •
FET • •
VEXT • •
VC • •
FEV1/FEV6 • •
FEV1/FVC • •
FEV1/VC • •
Pre& post medicatie • •
PIF •
FIVC •
SVC •
IVC •
IC •
EC •
IRV •
ERV •
TV •
FR •
grafiek  
volume-tijd

• •

grafiek VT6 •
geanimeerde modus •

UITBREIDING SPIRO VOOR MESI mTABLET ECG OF  
MESI mTABLET SPIRO 
De meest geavanceerde en veelzijdige digitale spirometer. 
• draadloze werking voor gebruik in de praktijk of bij huisbezoeken. 
• pneumotachograaf-technologie met geïntegreerde zelfkalibratie voor 

nauwkeurige metingen op elk moment.
• automatische selectie van de beste poging met ‘BestBreath™ detectie’ 

met een duidelijk en intuïtief meetoverzicht.

SPECIALE MESI PACKAGE DEAL?
MESI MTABLET ECG + vacuüm
ECG + SPIRO uitbreiding

 Contacteer uw vertegenwoordiger

Onmisbaar voor de diagnose van 
astma, chronische obstructieve 
longziekte (COPD) en andere 
aandoeningen die de ademhaling 
beïnvloeden. 

“

NAJAARS
PROMO

GRATIS SPIRO+ software  
Waarde € 865

bij aankoop van uitbreiding  
SPIRO of MESI mTABLET SPIRO

 

Meting met Spiro software Meting met Spiro+ software 

26

9130340 Uitbreiding SPIRO  € 2.105 9133340 MESI mTABLET SPIRO  € 2.765

100% draadloos resultaat in real time op uw tablet: zie pag. 23 voor meer info. 
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WAAROM ECHOGRAFIE?
ECHOGRAFIE, DE NIEUWE STETHOSCOOP VAN DE 21STE EEUW!

Als huisarts wordt u geconfronteerd met alle takken 
van de geneeskunde, zonder dat u beschikt over alle 
tools die specialisten kunnen toepassen. Logisch, 
gezien de aanzienlijke investeringen in tijd en geld 
die specialistische apparatuur vergt. Maar, … de 
technologie gaat vooruit, ook in de echografie! 
Gevolgen? Een flinke progressie in de kwaliteit van 
de beelden waardoor interpretatie ervan makkelijk 
wordt. En een daling van de kostprijs van de toestellen 
met als resuere groep artsen. 

Echografie is, in combinatie met de anamnese en het 
lichamelijk onderzoek, een waardevol hulpmiddel bij 
het stellen van de juiste diagnose, de behandeling of 
de verwijzing van uw patiënten. 

ECHOGRAFIE BINNEN 
DE HUISARTSEN- 
PRAKTIJK?

ECHOGRAFIE

POCUS 
POCUS staat voor Point-of-care ultrasound: opgeleide medische professionals die echografie 
gebruiken om problemen vast te stellen op de plaats waar een patiënt wordt onderzocht of 
behandeld wordt. Of dat nu in een modern ziekenhuis is, in een ambulance of in een afgelegen 
dorp, zonder afhankelijk te zijn van een radiologie-afdeling. Dus ook in de huisartsenpraktijk! 

Enkele indicaties voor POCUS*

• uitbreiding en nauwkeurigheid van 
anamnese en  klinisch onderzoek. 

• grotere diagnostische zekerheid.
• ondersteuning bij beslissingen i.v.m. 

behandeling.
• identificatie ‘red flags’ voor 

doorverwijzing naar een specialist. 
• kostenbesparing.
• snelheid. 
• patiënten-tevredenheid. 
• professionele voldoening voor u als 

clinicus, …
• ...

Lever

Arteria carotis, transversaal

28

ABDOMINALE GYNAECOLOGIE MSK
lever: vergroting, galstuwing, 
tumoren, metastasen

uterus: positie IUD 
(Mirenaspiraal®)

bursitis

galblaas: stenen, stuwing vaststelling van de zwangerschap 
en van de termijn

fasciitis plantaris

nieren: stenen, stuwing, 
cysten, tumoren

hartactie van de foetus tendinopathieën

bijnieren: vergroting, 
tumoren

meerlingendiagnostiek rupturen

pancreas: stenen, stuwing, 
tumoren

liggingsafwijkingen van de foetus cystes

aorta: aneurysmata bekkenanatomie, -pathologie epicondylitis mediaal, 
lateraal

lymfeklieren: vergroting tumoren artritis

darmen: ileus, IBS beeld calcificaties

Krachtig, draagbaar echo-apparaat, 
in uw praktijk of op verplaatsing. 

* Bron: Bijzonder aanbod huisartsenzorg CHBB Nederland en Clinical 
indications for musculoskeletal ultrasound updated in 2017 by 
European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR) consensus.

OOK UW  
TOEKOMST?
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WAAROM VINNO ECHO-APPARATEN?
OMDAT VINNO EEN ‘GAME CHANGER’ IS  
IN DE WERELD VAN ECHOGRAFIE!

 

ECHOGRAFIE

DRAAGBARE OPLOSSINGEN

Beweegbare monitorarm 
voor ergonomie

Praktische verrijdbare 
apparatenwagen

Trendsettende technologie
 - intuïtief en gebruiksvriendelijk.
 - waardevast, uw Vinno blijft actueel door 

updates en upgrades.
 - presets en bediening gepersonaliseerd 

naar uw wens.
 - alle types zijn uitgerust met Pure Wave 

probe technologie voor meer penetratie 
en hoge dopplersensitiviteit.

VINNO 5
Licht, intelligent en krachtig.
• speciale signaal-processingtechnieken 

voor uitstekende hoge resolutie beelden.

             

VINNO 6
Mobiele hoge beeldkwaliteit.
• met Xcen hoge frequentie technologie 

voor maximale resolutie en contrast.

VINNO E35
Praktijk-unit met uitstekende 
beeldkwaliteit en logische workflow.
• grote, in hoogte verstelbare console voor 

maximaal bedieningsgemak.
• met Xcen hoge frequentie technologie 

voor optimale resolutie en contrast.

             

Handige Flyinsono app van Vinno
Met de Flyinsono app van Vinno op uw smartphone, tablet of PC slaat u onbeperkt 
echobeelden op in de cloud en hebt u de beelden altijd en overal beschikbaar.

Deel de echobeelden via de app met uw collega’s of specialist en kijk zelfs op 
afstand live mee naar het echobeeld dat uw collega op dat moment maakt.

Optioneel: Vinno apparatenwagen voor Vinno 5 en Vinno 6.

uniek

Non-invasief
Met echografie gebruikt u een non-invasieve methode om de 
huidbarrière te doorbreken en zo meer informatie te krijgen. Het 
onderzoek is snel, veilig en comfortabel voor uw patiënt.

Onder de huid kijken
Echografie laat toe om onder de huid te kijken naar organen, 
bloedvaten, lymfeklieren, ligamenten, spieren, zenuwen, … De 
bedoeling van point-of-care echografie is eenvoudige ja/nee vragen 
te beantwoorden:
-  is er een galsteen bij deze patiënt met rechter hypochonderpijn?
-  een DVT bij deze patiënt met een gezwollen been?
-  een pneumonie bij deze hoestende patiënt met koorts?

Bij enige twijfel blijft u de mogelijkheid hebben om uw patiënt 
(gerichter) door te verwijzen naar een specialist. Doordat de 
huisartsgeneeskunde zo breed is, is het ook essentieel om te weten 
wat u als huisarts zelf kan zien en eveneens waar u beter de expertise 
van een radioloog of specialist inroept, zoals bijvoorbeeld voor de 
diagnose van hartklepproblemen.

En uw patiënten?
Die weten exact waar zij aan toe zijn. Bevraging onder patiënten 
heeft aangetoond dat zij het erg op prijs stellen wanneer er een 
echo gemaakt wordt van hun klachten. Zo zorgt echografie ervoor 
dat uw patiënten hun probleem beter begrijpen en daardoor beter 
om kunnen gaan met de klachten. Een win-win situatie dus.

Is echografie gemakkelijk?
We horen u denken: is het niet erg lastig om echografie in de vingers 
te krijgen? Echografie is zeker niet het allergemakkelijkste. Het is 
wél een hele leuke uitdaging en bijzonder leerrijk en inspirerend! 
Echografie kent in het begin een heel steile leercurve. Eerst weet u 
nog weinig, maar u gaat zeer snel steeds meer herkennen en in beeld 
brengen. Uw vertrouwen groeit met elke scan die u maakt. 

Uit de praktijk blijkt dat huisartsen prima in staat zijn om na een 
goede opleiding en begeleiding de abdominale structuren te 
beoordelen. Hiervoor geldt: oefening baart kunst.

30

Bekijk hier 
het gamma

najaars 

      promo
Kom de toekomst ontdekken 
TIJDENS DE open deur dagen 
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CONTEC PULSOXIMETER VOOR BABY’S 

• gekalibreerde pulsoximeter, handheld. 
• aanpasbare meetsonde met kabel (125 cm), geschikt voor 

kinderen en baby’s.
• te gebruiken als vingersonde of als voetsonde. 
• duidelijk display geeft betrouwbare SpO2 en  

hartslagwaarden weer.

• SpO2 alarm aan/uit.
• alarmwaarde voor hoge en lage SpO2 waarde.
• akoestische hartslagweergave aan/uit.

1844296 Pulsoximeter  
incl. probe baby’s 

100,95  € 90,86

1855296 Probe volwassene 36,30  € 32,67
1856296 Probe kind 36,30  € 32,67

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 

99,00  € 69,30  

                

ONLINE
PROMO

-15%

ONLINE
PROMO

-30%

ONLINE
PROMO

-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  

 

             

SECA GEIJKTE KOLOMWEEGSCHAAL - 799

• robuste en compacte digitale weegschaal.
• BMI-functie, TARE en HOLD.
• makkelijk te verplaatsen dankzij wielen.
• optioneel uit te breiden met meetlat Seca 220.

Kalibratie klasse III

9799245 Seca 799 745,00   € 670,50
9767245 Seca 220 - meetlat 

kolomweegschaal 
136,00   € 122,40

SECA ROBUSTA - 813

• extra brede weegschaal met laag weegplateau. 
• versterk frame, ideaal voor het wegen van obese 

patiënten.
• automatische inschakeling en uitschakeling. 
• max. gewicht: 200 kg.

Geen medische ijking. 

510825 Seca 813 133,00   € 113,00

SECA GEIJKT MEETSTATION  - 287

Volledig geautomatiseerd meten dankzij 
“spraakfunctie”.
• drie paar sensoren voor continue auto-kalibratie 

verzekeren de meest precieze meetresultaten.
• ongeëvenaard digitaal evaluatie-algoritme voor 

een maximale accuraatheid.
• grote variatie aan meetfuncties met o.a.  

BMI en moeder-kind functie.

Kalibratie klasse III

1921 Seca 287 2.135,00  € 2.028,25

WEEGSCHALEN

SECA GEIJKTE BABYWEEGSCHAAL - 336

De Seca 336 babyweegschaal is draagbaar, compact 
en voorgevormd voor veiligheid en comfort.
• digitale medisch geijkte weegschaal.
• optioneel uit te breiden met een digitale meetlat.
Kalibratie klasse III

9254245 Seca 336 895,00   € 805,50
9564245 Meetlat 430,00   € 387,00
9764245 Hoofdmeetlint 48,00   € 43,20

SECA GEIJKTE DOCTOR SCALE - 878 

• speciaal ontwikkeld voor artsen. 
• dubbel display, tegelijk aflezen door patiënt en arts. 
• Ingebouwde moeder-kind functie. 
• robuuste kwaliteit. 
Kalibratie klasse III

9878245 Seca 878 505,00   € 454,50

ONLINE
PROMO

-10%

ONLINE
PROMO

-10%

Wat betekent de ijking van een weegschaal?
Een weegschaal maakt gebruik van de zwaartekracht en sensoren 
(load cells) om het gewicht te bepalen. Om een accurate meting 
te krijgen, moet de weegschaal geijkt worden volgens de 
zwaartekracht van de locatie waar zij gebruikt wordt.

De zwaartekracht is namelijk variabel afhankelijk van de nabijheid 
van de evenaar en de hoogte boven de zeespiegel. Verder kan 
de patiënt de meting beïnvloeden door niet in de center van het 
weegplatform te gaan staan.

Geijkte weegschalen (door de kwaliteit van de load cells en 
hun afstelling) garanderen bijvoorbeeld een nauwkeurigere 
meting wanneer de patiënt niet precies in het midden van het 
weegplatform gaat staan.
 
Waarom kiezen voor een medisch geijkte weegschaal?
Sinds kort is er een strengere Europese wet van toepassing 
voor medische hulpmiddelen (93/42/CEE). Voor medische 
weegschalen geldt een ijkplicht, zij moeten gekalibreerd zijn 
volgens ijkklasse III of IIII. Medische specialismen, ziekenhuizen, 
maar ook huisartsen moeten volgens deze richtlijn medisch 
gekeurde en dus geijkte weegschalen gebruiken. Bovendien 
garandeert een geijkte weegschaal altijd een nauwkeurigere 
meting van het gewicht.
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ONLINE
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MACROVIEW PLUS OTOSCOOPSET
• nieuw focusloos ontwerp met uw vertrouwde look & feel.

• 5 x vergroting.
• zichtbaar oppervlak = 3 x zo groot als standaard otoscopen.

• quasi totaal zicht op het trommelvlies.

• SureColor LED-verlichting.
• DuraShock-technologie voor een langere levensduur.

• nieuwe Li-Ion Plus USB-greep: nauwkeurige lichtregeling, licht 
gewicht, duurzaam, auto-off en geïntegreerde USB-C oplaadpoort.

• 5 jaar garantie.

1051222 Macroview Plus - set 1.100   € 770

GROTER,  
HELDERDER,  
SCHERPER.
MAAK KENNIS MET DE NIEUWE 
TECHNOLOGIEËN VAN UW 
VERTROUWDE MACROVIEW.

Normale 
otoscoop

Macroview Plus  
otoscoop

zichtbaar oppervlak

3 x zo groot

past op alle generaties 

welch Allyn otoscopen

LUMIVIEW CLEAR
Ons nieuw transparant oorspeculum LumiView™ Clear 
is uniek in zijn soort:
• 4x helderder zicht dan door een zwart oorspeculum. 

• compatibel met alle Welch Allyn otoscopen.

1054222 Lumiview oorspeculum 
680 st. 

42,00   € 35,70

Nieuwe “Macroview PLUS SET” omvat:
• 1 otoscoopkop Macroview Plus • USB-C kabel
• 1 Lithium-Ion Plus handgreep met geïntegreerde USB-C oplader 
• 1 iExaminer SmartBracket • 4 x LumiView™ clear ear speculum
• Vernieuwd stevig opbergetui

Kom de Macroview plus en lumiview zelf ‘zien’  
tijdens onze open deur dagen 

LUMIVIEW CLEAR
HET TRANSPARANTE OORSPECULUM  
VAN DE TOEKOMST
4X HELDERDER ZICHT

ONLINE
PROMO

-15%najaars 

      promo

      -30%
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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,  
3 MHz probe

 € 435,60

Optionele probe fœtaal
9202334 Probe 2MHz 121,00   € 108,90

Optionele probes voor arterieel onderzoek
9204334 Probe 4MHz 121,00   € 108,90
9208334 Probe 8MHz 121,00   € 108,90

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 480,00  €  408,00 €

Laadstation

Wegwerp-speculum

Verlichtingsunit

Licht

Specula niet inbegrepen, zie art. 9048222 op www.barthels.be
Korting op WelchAllyn toebehoren: -15%.

GYNAECOLOGISCH ONDERZOEK

Bekijk hier 
het filmpje

najaars 

      promo

      -15%

TOPPER

Laadstation

gratis  

       laadstation

      € 97
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CLASSIC III
• enkel lumen slang. 

Classic III standaard uitvoering 138,00  € 117,30  
special editions 153,00  € 130,05  

CARDIOLOGY IV
• dubbel lumen slang: betere geluidskwaliteit en   

subtieler waarnemen.

Cardiology IV standaard uitvoering 290,00  € 246,50
stem edition 315,00  € 267,75
mirror edition 325,00  € 276,25

VERLEG UW LUISTERGRENZEN NAAR 
EEN VOLLEDIG NIEUW NIVEAU.

Beoordeel uw patiënten met de superieure akoestiek van de nieuwe  
3M™ Littmann® CORE Digital stethoscoop. 

De alom geprezen Littmann Cardiology IV stethoscoop uitgebreid met een  
CORE voor het akoestische en digitale deel. 

 

Opnemen, delen en analyseren.
(Smart apparaat niet inbegrepen)

Tot 40x versterking en 
actieve ruisonderdrukking

Snel schakelen tussen 
de analoge en versterkte 
luistermodus

EEN DIGITALE STETHOSCOOP VOOR EEN  
BEPERKTE MEERPRIJS. 

• tot 40x versterking (op piekfrequentie, vs. analoge modus).
• actieve ruisonderdrukking vermindert ongewenste achtergrond-

geluiden.
• gebruiksmodi:                                                                      

- als ‘gewone’ Cardiology IV stethoscoop.
- als digitale stethoscoop.  

• verbinding met EKO-software (niet meegeleverd) mogelijk om 
hartgeluidsgolven te visualiseren, op te slaan en te delen.

Werkt ook zonder batterijen als standaard stethoscoop.  
FDA-goedgekeurd en HIPAA-conform.

588572 Core Digital  vanaf 411,40 € 300

kom zelf ‘LUISTEREN’ tijdens 
onze open deur dagen 

LUISTER BETER.  
VÉÉL BETER.

STETHOSCOPEN
Uitstekende akoestische kwaliteit gecombineerd met een grote functionaliteit. 

AKOESTISCHE PRESTATIENIVEAUS

7-8 9-10 10+

Classic II Master  
Classic II

Classic III Cardiology IV Master  
Cardiology IV

Core Digital

Betrouwbare klinische instrumenten voor lichamelijk 
onderzoek en het monitoren van uw patiënten, elke 
dienst weer.

Biedt excellente akoestische 
gevoeligheid voor nog 
nauwgezettere diagnoses. 
Bedoeld voor lastige en kritieke 
zorgomgevingen.

Hoogwaardige 
auscultatie. Hoor meer 
met geluidsversterking, 
ruisvermindering en 
optionele connectiviteit.

TOP
PRIJS

€ 300

TOP
PRIJZEN

€ 411
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Krachtig, precies & efficiënt
• Microjet met hoge druk (50-55 bar) en ultrafijne scherpe straal, 

voor een snelle en precieze behandeling. 
• Enkel de aandoening wordt behandeld, want minder temperatuurafgifte aan de omgeving. 
• Een temperatuur van -89°C wordt bereikt in het weefsel, 

voor volledige weefselnecrose in enkele seconden.
• Behandelingsduur: 1 mm huidlaag/5 sec., gemiddeld 10 à 15 sec./behandeling. 

Geen nadelige gevolgen
• Geen beschadiging van gezond weefsel.
• Geen littekens.
• Geen kruisbesmetting.

Freezpen is een krachtig maar eenvoudig cryotherapie-instrument. 
Ze is uiterst kostenefficiënt en behandelt huidaandoeningen permanent, in slechts enkele 
seconden. Snel en eenvoudig in gebruik. Keer op keer geweldige resultaten.

Enkele voorbeelden van laesies die u als huisarts kan  
behandelen met FreezpenFREEZPEN 

CRYOTHERAPIE IN ZIJN 
PUURSTE EENVOUD

 

CRYOALFA 

 

511201 Freezpen set cryotherapie - 8 g € 1.808,95

 Gratis N2O vulling - 8 g - 42 st. 

511202 Freezpen set cryotherapie - 16 g € 2.050,95

 Gratis N2O vulling - 16 g - 24 st.  

511221 N2O vulling - 8 g - 21 st 139,76   € 125,78

511222 N2O vulling - 16 g - 12 st 159,72   € 143,75

Diverse applicatoren verkrijgbaar.

GRATIS 1 op 1 ONLINE OPLEIDING

Freezpen bij ons aangekocht? In een persoonlijke online opleiding 
leren wij u werken met uw nieuwe aanwinst. Uw investering in no time 
terugverdiend! Vraag uw opleiding aan bij uw vertegenwoordiger.

Pijnloos
• Geen pijn, geen snijwonden of bloedingen.
• Geen voor- en nabehandeling nodig.
• Geen verdoving nodig, ook niet bij kinderen.

Zonder precisie tast u 
gezond weefsel aan en kunt 
u de laesie niet in de diepte 
behandelen.

gezond weefsel aangetast

Met precisie en 
hoge druk kunt u de 
behandeling perfect 
beheersen zonder 
gezonde weefsels  
aan te tasten.

laesie 
gezond weefsel

laesie 
gezond weefsel

Klassieke behandeling Freezpen behandeling

Voor  behandeling

Na behandeling

Fibroom Acrochordon

Wratten

Pigmentvlekken Hemangioom Keratosen

Solar Lentigo

HemangioomPigmentvlekken

Plantaire wrat Ouderdomsvlekken

Steelwratjes (Skin tags)

NU 
Vullingen  

8 g slechts 
€ 5,99/st.

16 g slechts
€ 11,80/st.

NAJAARS
PROMO
Gratis 2 dozen 
N2O vullingen

40

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).

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).

9702315 Met 1 mm spray tip 228,69   € 205,82
9704315 Met 5 mm tip 254,10   € 228,69

9707315 N2O patroon - 16 g 38,72   € 34,85
9709315 N2O patron - 25 g 49,01   € 44,11
 

najaars 

      promo

      -10%
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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 255,00   € 216,75
1658222 Muurbevesting Pro BP2000* 61,00   € 51,85

DIGITALE BLOEDDRUKMETER 

* Leverbaar vanaf januari 2023.

OMRON BLOEDDRUKMETER M3 OF M6 COMFORT

Volautomatische bovenarmbloeddrukmeter. 
Snel, nauwkeurig en betrouwbaar.
501162 M3 Comfort 99,27  vanaf € 89,34
502162 M6 Comfort  129,27  vanaf € 116,34

             

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 88,00   € 74,80

Luchtdrukregeling met centraal geplaatst triggerventiel 

1466222 Durashock DS65 103,00   € 87,50

Model DS 54

De online promo is geldig voor ALLE Durashock modellen.

Alle Omron bloeddrukmeters zijn klinisch gevalideerd. 
Ideaal voor uw patiënten!  

ONLINE
PROMO

-15%

ONLINE
PROMO

-15%

U zoekt een goede bloeddrukmeter 
voor uw patiënten?
Bezorg hen een Omron M3 of M6 
Comfort

MEDITO 9 - NAJAAR  2022

De online promo’s zijn ook geldig in onze showrooms.

9 + 1  
   gratis

najaars 

      promo

      -15%



MEDITO 9 - NAJAAR  2022 4544

BIONIX VEILIGHEIDS OORCURETTES
• veilig en voorzichtig cerumen verwijderen
• flexibel, om letsel aan de gehoorgang te vermijden, voor 

1-malig gebruik. 
• 7 kleurgecodeerde soorten

9159315 InfantScoop - blue - 50 st 69,00  € 62,10
9154315 AngleLoop - red - 50 st 69,00 € 62,10
9152315 CeraSpoon - yellow - 50 st 69,00 € 62,10
9156315 ControLoop - orange - 50 st 69,00 € 62,10
9160315 Flexloop - wit - 50 st 69,00 € 62,10
9157315 Microloop - green - 50 st 69,00 € 62,10
9153315 VersaLoop - purple - 50 st 69,00 € 62,10

9151315 Variety Kit - 50 st 81,30 € 73,17

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 Aquabot kit 129,00   € 116,10
9012720 Oortips - 40 st 52,00   € 46,80

BIONIX +
Veilig en voorzichtig cerumen verwijderen, met 
vormen die passen bij verschillende soorten 
oorsmeer en uw persoonlijke voorkeur.

SHOTBLOCKER

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

Bionix lighted ear curettes 

BIONIX OORCURETTES MET VERLICHTING
• combineer verlichting en vergroting om cerumen uit de 

gehoorgang te zien en veilig te verwijderen.

9162315 CeraPik 121,00  € 108,90
9172315 InfantScoop 118,00 € 106,20
9169315 CeraSpoon 118,00 € 106,20
9163315 FlexLoop 118,00 € 106,20
9166315 AngleLoop 118,00 € 106,20
9170315 MicroLoop 118,00 € 106,20
9167315 WaveCurette 118,00 € 106,20
9165315 VersaLoop 118,00 € 106,20
9168315 Variety Pack - 50 st 118,00 € 106,20

ONLINE
PROMO

-10%

ONLINE
PROMO

-10%

ONLINE
PROMO

-10%

ONLINE
PROMO

-10%

Minimaliseert de pijn bij injecties. 
• uitstekend hulpmiddel tijdens het griepseizoen.
• niet-invasieve, medicijnvrije methode die snel naaldpijn 

en -angst vermindert.
• aantal stompe contactpunten verzadigt de zintuiglijke 

signalen rond de injectieplaats.
• kost de helft minder dan plaatselijke bevriezingssprays 

en verdovingscrèmes.

9171315 Shotblocker - 50 st 46,00   € 41,40

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 kit 91,00   € 81,90

€ 

1.  CeraPik  
2.  InfantScoop 
3.  CeraSpoon
4.  FlexLoop 

5.  AngleLoop
6.  MicroLoop
7.  WaveCurette 
8.  VersaLoop

1      2       3       4      5      6       7      8
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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 1.524,37   € 1.371,93

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 1.133,29   € 1.019,96

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

Extreem hoge 
diagnostische 
betrouwbaarheid

Delta 30 Delta One

Authentieke 
kleurweergave 
dankzij LEDHQ

Normale 
weergave

LED-weergave

Weergave met de 
nieuwe Delta

LEDHQ-weergave

najaars 

      promo

      -10%

DEFIBRILLATIE

Met draagtas,
licht en compact  

AED REANIMATIEfeedback 
OP BASIS vAN CARDIAC OUTPUT

MEDITO 9 - NAJAAR  2022

HEARTSINE PAD 350P

Semi-automatische defribillator.
Geven gesproken en visuele instructies. 
Instructies worden aangepast aan het tempo van 
de hulpverlener.

Voordelen:
• uniek PadPak systeem, elektroden en batterijen zijn 

verwerkt in één cassette.
• wekelijkse automatische zelftest.
• metronoom voor doeltreffend tempo bij borst-

compressie.
• oplopend energieniveau, achtereenvolgens 150J, 

150J en 200J (volwassenen).
• water- en stofbestendig. 
• licht en compact, slechts 1,1 kg.

9124741 HeartSine Samaritan 
Pad 350P 

1.375,00     € 1.237,50

HEARTSINE PADS 500P

Semi-automatische defibrillator met 
reanimatiefeedback.
Geeft als enige AED ter wereld  
reanimatiefeedback op basis van  
cardiac output !

Voordelen zie Pad 350P. Extra voordelen:
• meet of er voldoende bloed uit het hart wordt 

gepompt.
• geeft vervolgens aan of een hulpverlener harder, 

langzamer of sneller moet drukken. 
• hierdoor wordt de overlevingskans van uw patiënt 

aanzienlijk vergroot.

9124741 HeartSine Samaritan 
Pad 500P

1.775,00   € 1.597,50

8 jaar 
garantie

8 jaar 
garantie

najaars 

      promo

      -10%
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DOKTERSTAS ‘OLD ANGLER’ EXCLUSIVA
• 4 compartimenten en 1 extra vak met ritssluiting.
• volnerf 100% plantaardig gelooid rundleder.
• degelijke katoenen binnenvoering.
• afsluitbaar compartiment voor tablet of PC.
• made in Italy 

9016304 Meerdere kleuren  € 435,00

FIETSDOKTERSTAS MISTRAL ARAGONA  
• volnerf 100% plantaardig gelooid rundleder*
• bevestigingsclips voor op bagagedrager fiets.
• sluiting met slot. 
• Nederlands fabricaat.  

511429 kleur donkerbruin  € 400  

MEDISCHE TAS ‘ELITE MEDIC’S’ 
• sportieve medische tas met een praktisch en 

comfortabel design. 
• verschillende individueel aanpasbare compartimenten 

voor een ordelijke organisatie van instrumenten, 
verbandmateriaal en medicatie.

• trolley is optioneel. 
• kleuren: zwart - blauw, Spaans fabricaat. 

511356 kleur blauw of zwart  € 179  
511379 Trolley  €  53  

RADICAL DESIGN BLOEDNAME-ETUI 
• al het bloednamemateriaal verzameld in 1 handig en 

overzichtelijk etui
• zeer praktisch en handig etui voor het ordelijk vervoeren 

van bloednamemateriaal. 

511454 kleur zwart  € 49  

DOKTERSTAS RUGZAK URBAN PRO  
• lichtgewicht rugzak ontwikkeld op maat van huisartsen. 
• ruim, comfortabel en functioneel.
• slijtvast en waterdicht. 
• Nederlands fabricaat.  

511450 kleur blauw met bruin leder of zwart   € 415  

AMPULLENHOUDER ROWS   
• kleine isothermische tas. 
• inclusief naaldcontainer.
• gecertificeerd voor transport van biologische substanties.  

511373 kleur blauw  € 49,50

‘MED’ ETUIS Stijlvolle dokterstassen. Functionele dokterstassen. Allemaal 
gemaakt in eerlijke en milieuvriendelijke omstandigheden.
Hoofdzakelijk uit Italiaanse, Nederlandse, Duitse en Belgische 
ateliers. Het resultaat van vakmanschap, oog voor detail en een 
grote liefde voor het ambacht.

DOKTERSTASSEN

POPULAIR BIJ 
HUISARTSEN DIE 

GEEN ‘KLASSIEKE’ 
DOKTERSTAS 

WILLEN. 

Ontdek hier 
het  volledige 
gamma

DE MODERNE KLASSIEKER : 
RUSTICANA LIJN

RUSTICANA 
• elegante dokterstas in klassiek en fijn design. 
• het slimme scharnier- en randversterkingssysteem 

garandeert veel ruimte en een goede organisatie.
• made in Germany
• verkrijgbaar in diverse kleuren. 

9016304 Groot model - 2 zakken 528,77   € 475,89 Ook verkrijgbaar in nylon uitvoering.  
zie art. nr. 9006304 .

Ook dragen als rugzak 

48
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Meer weten? Advies? Afspraak? 

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

Nieuwe praktijk bouwen? Verbouwen? Uw 
bestaande praktijk of wachtzaal in een nieuw 
kleedje steken? Kies dan voor ARCHITIME!

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

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

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.

 
9006289 4 etages 495,00   € 445,50
9007289 3 etages 445,00   € 400,50

4 etages en 6 lades

VARIOCAR 

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

 Variocar  
9005324 1 lade 515,00   € 463,50
9006324 2 lades 655,00   € 589,50
9009324 3 lades 795,00   € 715,50

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

De PROMO’S zijn geldig  t.e.m. 16/12/2022. Ze zijn onderling niet combineerbaar, tenzij anders 
aangegeven. De online promo’s zijn ook geldig in onze showrooms.  
De showroombonus en de shopkorting zijn gereserveerd voor klanten die onze ODD bezoeken. 
Onder voorbehoud van wijzigingen drukfouten of weglatingen.

VERTEGENWOORDIGERS

Alexandre Lheureux  
T 0485 04 74 30
alexandre@barthels.be
Regio: Brussel - Vl.-Brabant - 
Antwerpen (behalve Stad) - Wallonië 
(behalve Doornik).

Ann-Sophie Tillekaerts
T 0484 38 04 82
annsophie@barthels.be

Regio: Limburg. 

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

Regio: Oost- en West-Vlaanderen 
- Antwerpen Stad - Doornik.

brusselDIEPENBEEK

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

gent • ZA 19 + ZO 20 nov
Showroom Jan Samijnstraat 23 - Gent

Brussel • ZA 26 + ZO 27 nov
Showroom Imperiastraat 16 - Zaventem

diepenbeek • ZA 3 + ZO 4 dec
Showroom Groeningenweg 19 - Diepenbeek

Telkens van 9u30 - 17u30

welkom
op onze oDD

gent

nieuwe

showroom


