
Peha-Soft nitril fino - paars

De latexvrije extreem zachte onderzoeks- en bescherming-
shandschoen uit synthetisch nitrilrubber. 

ART.NR INHOUD PRIJS per 10

 9421955 XS paars 150st 15,74 14.16
 9421965 S paars 150st 15,74 14,16
9421975 M paars 150 st 15.74 14.16
9421985 L paars 150 st 15.74 14.16

FLASH
Peha-soft® nitrile wit 
Onderzoekhandschoen uit nitril - 
Poedervrij - niet steriel 
Latexvrije disposable onderzoeks- en beschermingshand-
schoen van zacht nitrilrubber, poedervrij; gechloreerde 
binnenlaag voor makkelijk aantrekken; getextureerde 
vingertoppen voor optimale grip; zeer elastisch en bi-
jzonder scheurbestendig; perfecte pasvorm en uitstekend 
tastgevoel; kan zowel links als rechts worden gedragen.

ART.NR INHOUD PRIJS per 10

9422053 XS wit 200st 18.16 16,34
Steriele wondverzorgingssets voor 
eenmalig gebruik. MediSet # 181 
wiekenset 
Wondverzorgingsset in een harde blister, 2 compartimenten:- 
Kan als tray gebruikt worden Inhoud: 1 Anatomisch pincet 
polypropyleen 12,5 cm blauw 1 Schaar met scherpe punten 
beschermd 11,6 cm 1 Knopsonde 14 cm - metaal

Verpakt per 30 steriele sets in een doos 

ART.NR INHOUD PRIJS per 2

9155984 30 sets 34.20 30.78

Steriele wondverzorgingssets 
voor eenmalig gebruik. MediSet® 
Verbandset # 215
Wondverzorgingsset in een harde blister, 2 compar-
timenten:- Kan als tray gebruikt worden - Compar-
timenten voor ontsmettingsmiddel of vloeistof Inhoud: 
1 Anatomisch pincet polypropyleen 12,5 cm blauw 4 
Gaasdeppers, M3 pruim

Verpakt per doos van 100 stuks

ART.NR INHOUD PRIJS per 2

4781282 100 sets 49.69 44,72

aanbiedingen geldig van 7 Mei tot 15 juni 2020
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Gezien de schaarste in medische 
handschoenen zijn er nog slechts een 
beperkt aantal maten en types in voorraad. 
OP = OP - wees er snel bij

Steriele wondverzorgingssets voor eenmalig gebruik. MediSet® Verbandset # 214
Wondverzorgingsset in een harde blister, 2 compartimenten:- Kan als tray gebruikt worden - Compartimenten voor 
ontsmettingsmiddel of vloeistof Inhoud: 1 Anatomisch pincet polypropyleen 12,5 cm blauw 5 Gaaskompressen 5 x 5 cm (8 
lagen)

ART.NR INHOUD PRIJS per2

4781302 100 steriele sets 39,00 35,10

https://www.thuiszorg.shop/nl/peha-soft-nitrile-fino-xs-150-p-s.html
https://www.thuiszorg.shop/nl/peha-soft-nitrile-wit-xs-200-p-s.html
https://www.thuiszorg.shop/nl/mediset-181-wiekenset.html
https://www.thuiszorg.shop/nl/verbandset-215.html
https://www.thuiszorg.shop/nl/verbandset-214.html


T
Steriele wondverzorgingssets 
voor eenmalig gebruik. MediSet® 
Verbandset # 14
Inhoud:3 Non-woven kompressen 5 x 5 cm - 4 lagen in een 
harde blister

ART.NR INHOUD PRIJS per2

9156756 160 steriele sets 42,42 38,16

Zetuvit® E
Het verband met hoog absorptievermogen voor de 
behandeling van sterk exsuderende wonden. 
Omhuld door een niet met de wond verklevend 
polypropyleen non-woven; de absorberende kern 
bestaat uit cellulose vezels ; een tissue laag voor de 
verdeling van het exsudaat; met een hydrofoob blauw 
polypropyleen non-woven aan de achterzijde van het 
kompres, als bescherming tegen contaminatie. 

ART.NR INHOUD PRIJS

4137722 15x20cm 25 stuks 9,99

4137792 10x20cm  5 stuks 2,52

4137702 10x10cm 25 stuks 5,50

4137713 10x20cm 25 stuks 8,15

Medicomp® steriel
Non-woven kompres met gaasstructuur van 70% viscose en 30% 
polyestervezels; vrij van bindmiddelen en optische witmakers; zeer 
absorberend, zacht en luchtdoorlatend
Voor de  algemene wondverzorging; als depper en als kompres bij 
kleine operatieve ingrepen

ART.NR INHOUD PRIJS per 5

4217216  5x5 cm 25 x 2 stuks 2,62 2,36
4217239  7,5 x 7,5 cm 25 x 2 stuks 2,90 2,60
4217253  10 x 10 cm  25 x 2 stuks 3,93 3.53

2
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 6% of 21% BTW onder voorbehoud van drukfouten. 

Steriele wondverzorgingssets voor 
eenmalig gebruik. MediSet® kleine 
verzorging H/B
Wondverzorgingsset in een harde blister, 3 compartimenten:- 
Kan als tray gebruikt worden - Compartimenten voor 
ontsmettingsmiddel of vloeistof Inhoud: 5 Gaaskompressen 5 x 5 
cm (8 lagen) 1 Anatomisch pincet polypropyleen 12,5 cm blauw 1 
Ondoordringbaar veld 38 x 45 cm

ART.NR INHOUD PRIJS per2

9152803 72 steriele sets 57,00 51,30

Steriele wondverzorgingssets voor 
eenmalig gebruik. MediSet® MediSet 
kl.verzorg.H/B compact 
Wondverzorgingsset in een harde blister, 4 
compartimenten:- Kan als tray gebruikt worden - Lang 
compartiment om de pincet steriel te houden tot het einde 
van de verpleegkundige procedure - Compartimenten voor 
ontsmettingsmiddel of vloeistof Inhoud: 5 gaaskompressen 
5 x 5 cm (8 lagen) 1 anatomisch pincet 12,5 cm blauw 1 
ondoordringbaar veld 38 x 45 cm

ART.NR INHOUD PRIJS per2

4755882 30 steriele sets 16,80 15,12

https://www.thuiszorg.shop/nl/verbandset-14.html
https://www.thuiszorg.shop/nl/zetuvite.html
https://www.thuiszorg.shop/nl/medicomp-niet-steriel-copy.html
https://www.thuiszorg.shop/nl/mediset-kleine-verzorging-h-b.html
https://www.thuiszorg.shop/nl/mediset-klverzorgh-b-compact.html


Sharpsafe® Naaldcontainer
Met Sharpsafe® bieden wij U risicobeschermings- en 
risicopreventieoplossingen voor zorgverleners en gebruikers 
via een assortiment verpakkingen voor prikkend medisch 
afval en RMA* (risicohoudend medisch afval).

ART.NR INHOUD PRIJS per 10

SHA-41602610 1 liter 2,29 2,06
SHA-41405610 2 liter 2,57 2,30

Peha-Lastotel
Voor alle soorten fixatieverbanden, speciaal voor gewrichten, conische en ronde lichaamsdelen. Door het duurzame 
weefsel zeer toepasbaar voor het aanleggen van spalken. 4 meter lengte

ART.NR INHOUD PRIJS per 10

3101000  4 cm 0,31 0,28
3101010  6 cm 0,31 0,28
3101020  8 cm 0,45 0,40
3101030  10 cm 0,53 0,47

Blaaskathetersets voor eenmalig 
gebruik. MediSet® # 7 
Sondageset in een soepele blister:1 Ondoordringbaar in-
pakveld 50 x 75 cm 1 Anatomisch pincet 12,5 cm - blauw 5 
Gaasdeppers, M3 pruim 1 Harde schaal 160 x 90 mm - 200 
ml - 2 vakjes 2 Onderzoekshandschoenen Peha-soft nitrile 
Fino - M 1 Ondoordringbaar veld 38 x 45 cm 2 Gaaskom-
pressen 7,5 x 7,5 cm - 8 lagen 1 Harde schaal 265 x 162 x 
45 mm - 1250 ml

ART.NR INHOUD PRIJS

9156505 1 pak van 42 steriele set 122,43

3
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 6% of 21% BTW onder voorbehoud van drukfouten. 

Blaaskathetersets voor eenmalig 
gebruik. MediSet® Sondageset 
#B3050 
Sondageset in harde blister:- Blister kan als tray gebruikt 
worden. - Compartimenten voor ontsmettingsmiddel of 
vloeistof. Inhoud: 5 Non-woven kompressen 5 x 5 cm - 4 
lagen 1 Ondoordringbaar veld 38 x 45 cm 1 Transparant 
gegradueerd potje 120 ml

Verpakt per doos van 70 steriele sets

ART.NR INHOUD PRIJS per 2

4787371 70 sets 48,96 43,82

Steriele wondverzorgingssets 
voor eenmalig gebruik. MediSet® 
kl.verzorg.J/B compact
Wondverzorgingsset in een harde blister, 4 
compartimenten:- Kan als tray gebruikt worden - Lang 
compartiment om de pincet steriel te houden tot het einde 
van de verpleegkundige procedure - Compartimenten voor 
ontsmettingsmiddel of vloeistof Inhoud: 5 gaaskompressen 
5 x 5 cm (8 lagen) 1 anatomisch pincet polypropyleen 12,5 
cm blauw

ART.NR INHOUD PRIJS per2

4755892 26 steriele sets 11,44 10,30

https://www.thuiszorg.shop/nl/sharpsafe-naaldcontainer-1l.html
https://www.thuiszorg.shop/nl/peha-lastotel.html
https://www.thuiszorg.shop/nl/mediset-7.html
https://www.thuiszorg.shop/nl/sondageset-b3050.html
https://www.thuiszorg.shop/nl/mediset-klverzorgj-b-compact.html


4
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 6% of 21% BTW onder voorbehoud van drukfouten. 

M3 Comfort Bovenarmbloeddrukmeter 
De OMRON M3 Comfort beschikt over de Intelli Wrap-manchettechnologie die een nauwkeurigheid van 360° ondersteunt 
voor nauwkeurige resultaten in elke positie rond de bovenarm.

• Intelli Wrap Cuff - 360° nauwkeurig: Nauwkeurige metingen in elke positie rond de bovenarm (manchetmaat: 22-42 cm)
• Intellisense-technologie - Meting zonder de manchet onnodig te hard op te blazen
• Manchetcontrolesysteem - Geeft aan of de manchet correct rond de arm is aangebracht: niet te los of te strak
• Detectie van onregelmatige hartslag - Geeft aan of er een onregelmatige hartslag wordt gedetecteerd tijdens de meting
• Onmiddellijke interpretatie van resultaten met de eenvoudige hogebloeddrukindicator met kleuren
• Geeft aan wanneer het resultaat boven het aanbevolen niveau ligt 
• Gemiddeldeberekening - Berekent de gemiddelde waarde op basis van de laatste 3 metingen binnen de 10 minuten
• 2 gebruikers x geheugen voor 60 metingen

  

NIEUW MODEL

Intelligente personenweegschaal
Intelligente personenweegschaal voor optimale gewichts- en 
lichaamsanalyse. 
Berekent en analyseert: gewicht,  BMI, percentage lichaamsvet,  
spierpercentage, botmassa,  percentage lichaamsvocht. 

Veroval® Weegschaal
Afneembaar scherm met draadloze verbinding en uitklapbare 
standaard.
Bepaalt automatisch uw calorieënbehoefte en uw ideaal 
gewicht.
Gebruikersgeheugen voor 4 personen. 

ART.NR PRIJS ACTIE

9253720 96,91 79,00

ART.NR PRIJS

OMR-M3C.(HEM-7155-E) 75,00

OMRON C102 Total 2-in-1 vernevelaar
Met de OMRON C102 Total 2-in-1 vernevelaar met 
neusdouche kunt u gedurende het hele jaar verschillende 
luchtwegaandoeningen en de symptomen ervan effectief 
behandelen en verlichten.

Neusdouche - reinigt de neusholte en verlicht de 
symptomen van onder andere verkoudheid, allergische 
rinitis of sinusitis
Vernevelaar - voorziet de longen op een efficiënte 
manier van medicatie om aandoeningen als bronchitis, 
bronchiolitis en astma te behandelen
Eenvoudig in gebruik en hygiënisch
Geschikt voor kinderen en volwassenen

ART.NR PRIJS

OMR-C102 78,00

https://www.thuiszorg.shop/nl/m3-comfort-bovenarmbloeddrukmeter.html
https://www.thuiszorg.shop/nl/veroval-weegschaal-diagnostic-1-p-s.html
https://www.thuiszorg.shop/nl/c102-total.html


MoliCare® Premium lady pad
Absorberende inlegger met geurbindende 3-delige absorptiekern; non-woven 
bovenlaag over het hele oppervlak, zachte, ademende textielachtige buitenzijde 
zorgt voor een aangenaam gevoel en is ondoorlaatbaar voor vocht; anatomische 
pasvorm met goed afsluitende soepele elastieken van zacht polyurethaan 
schuim in het kruis, zorgen voor veilig en optimaal draagcomfort, beschermen 
tegen terugvloei, discreet om dragen, met brede kleefstrook eenvoudig in 
ondergoed fixeren.
De zachte bovenlaag is behandeld met aloë vera. Dermatologisch getest.
Huidvriendelijk door antibacterieel karakter en pH-bufferend effect die een 
huidneutrale pH-waarde van 5,5 helpt te behouden

ART.NR ABSORPTIE INHOUD PRIJS per 5

1681312 0,5 drop 28 stuks 3,11 2,80
1681320 1 drop 14 stuks 2,05 1,80
1686240 1,5 drops 14 stuks 3,08 2,80
1686348 2 drops 14 stuks 3,40 3,00
1686444 3 drops 14 stuks 4,37 3,90
1686510 3,5 drops 14 stuks 4,75 4,30
1686821 4 drops 14 stuks 4,97 4,50
1686544 4,5 drops 14 stuks 5,07 4,60

Tena® Discreet Maxi
TENA Discreet Extra incontinentieverband met maximale beveiliging is de perfecte bescherming tegen matig, onverwacht 
urineverlies. De InstaDRY™-zone absorbeert vocht direct en de super absorberende kern sluit vocht diep in het verband op, 
weg van de huid. 
TENA Discreet Maxi is het ideale incontinentieverband voor vrouwen die last hebben van zwaarder, onverwacht urineverlies. 
TENA Discreet Maxi Night  werd ontworpen voor zwaarder ongewenst urineverlies met extra absorptie en bescherming aan 
de achterkant. Speciaal voor bescherming tijdens de nacht

ART.NR ABSORPTIE INHOUD PRIJS Per 6

760692 4 drops Discreet Extra 20 stuks 9.,49 8,54
760977 5,5 drops Discreet Maxi 12 stuks 9,39 8,45
760982 6 drops Discreet Maxi Night 12 st 9,49 8,54 5

SISSEL®  hartvormig 
Kersenpitkussen
bewezen hulpmiddel voor 
thuisgebruik en bij de therapie 
• ideaal als warmtekussen om 
rugpijn, spierspanningen, indigestie 
enz. te behandelen 
• kersenpitten zorgen voor een 
zachte massage 
• eenvoudig op te warmen in de 
magnetron of in de oven 
• ook voor koude toepassing 
• overtrek van 100% katoen 
• vulling: gereinigde en gedroogde 
kersenpitten 
• in de vorm van een rood hart
  

ART.NR PRIJS ACTIE

 SIS-150.013 13,50 12,50

SISSEL® CHERRY  23 x 26 cm 
- bloesemprint
Bewezen hulpmiddel voor thuisgebruik en bij 
de therapie • ideaal als warmtekussen om 
rugpijn, spierspanningen, indigestie enz. te 
behandelen • kersenpitten zorgen voor een 
zachte massage • eenvoudig op te warmen in 
de magnetron of in de oven • ook voor koude 
toepassing • overtrek van 100% katoen

ART.NR PRIJS actie

SIS-150.006 13,50 12,15

https://www.thuiszorg.shop/nl/search/lady+pad/
https://www.thuiszorg.shop/nl/sissel-cherry-hartvormigkersenpitkussen.html
https://www.thuiszorg.shop/nl/sissel-cherry-23-x-26-cm-bloesemprintkersenpitkuss.html
https://www.thuiszorg.shop/nl/tena-lady-extra.html


Thuiszorg.Shop  VERHUUR

Sommige hulpmiddelen in de thuiszorg wensen je patiënten liever 
te huren dan aan te kopen. Omdat ze ze maar tijdelijk nodig hebt 
bijvoorbeeld. In dat geval kan U ook bij Thuiszorg.Shop terecht. 

Eénmalige kost (administratie, installatie, levering, afhaling, 
reiniging & desinfectie) € 60,00 excl. BTW

Product Huurprijs /dag

Illico elektrisch hoog-laag bed incl. onrusthekkens en zelfoprichter 3,70
ESRI200 Opleg anti-decubitus systeem 2,75
onderlegmatras voor ESRI200 0,50
ESRI500 Matrasvervangend systeem 4,20
Rolstoel volwassenen met voetsteunen 1,50
Rolstoel volwassenen met beensteunen 2,20
Blue Wayup actieve tillift met mechanische poten 4,30

ThuiszorgShop BV
Lindeboomstraat 168 
3080 Tervuren
info@thuiszorg.shop 
0476 73 44 66 


