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in het water?!

Herbruikbare waterdichte 
verband- en gips hoes

Herbruikbare waterdichte 
verband- en gips hoes

AquaStop is een sterke en soepele herbruikbare kunststof 
hoes voor dragers van verband en gips of met wonden die 
niet nat mogen worden. 

U kunt er mee in bad of douchen, zwemmen of duiken, 
ook wanneer u gips of verband aan arm of been heeft. 
AquaStop is waterdicht en duikbestendig. Gips en 
verband blijven geheel droog. 

AquaStop kan makkelijk gebruikt worden, omdat deze 
hoes door slechts één hand over het gips of verband 
opgestroopt kan worden zonder vooraf op maat snijden.
 

AquaStop is gemaakt van een zeer rekbare grondstof. De 
sterke en soepele hoes sluit bij de opening strak en 
waterdicht op de huid aan zonder verdere hulpmiddelen.
De hoes verschuift niet.  

AquaStop is verkrijgbaar in 8 verschillende maten. 
4 voor volwassenen en 4 voor kinderen 
(hele arm, onderarm, hele been en onderbeen). 

Ondanks gips of verband 
douchen - baden - zwemmen

Met gips
of verband

AQUASTOP
Douche & Zwemhoezen

Ondanks gips of verband
douchen - baden - zwemmen

AQUASTOP
Douche & Zwemhoezen

U kunt in onze webwinkel het 
uitgebreide assortiment bekijken 

en 24/7 uw bestelling plaatsen 

Veilige betalingsmogelijkheden in de webshop 

Over het algemeen leveren wij uw 
bestelling binnen 2 tot 5 werkdagen

Uw bestelling wordt afgeleverd door:

Gratis levering bij een
bestelling boven de € 100,- 

(netto excl. BTW)
(Voor België gelden afwijkende voorwaarden)

14 dagen bedenktijd met
geld terug garantie.

 (Zie onze retourvoorwaarden op de website)

Onze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op onze websites. Druk 1 - 2018

Met track & trace code

Wij leveren uw bestelling overal 
in Nederland & België

Medische speciaalzaak

www.samed.nl

Postadres (Geen bezoekadres)

Weezenhof 3453
6536 GP NIJMEGEN

(024) 3886981
(084) 8846404
info@samed.nl

Telefoon
Fax
E-mail

Uiteraard zijn de meeste producten op voorraad
waardoor snelle levering. 

Is een product even niet op voorraad dan ontvangt
u hiervan bericht met opgave van de verwachte leverdatum.
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WaterdichtDouchen - zwemmen

Omschrijving Omschrijving

Omschrijving Omschrijving

Art.nr. Art.nr.

Art.nr. Art.nr.

Afmetingen Afmetingen

Afmetingen Afmetingen

Prijs Prijs

Prijs Prijs

Aquastop volwassenen onderarm Aquastop volwassenen onderbeen

Aquastop volwassenen bovenarm Aquastop volwassenen bovenbeen

Aquastop kinderen onderarm Aquastop kinderen onderbeen

Aquastop kinderen bovenarm  Aquastop kinderen bovenbeen

M1 A21 M1 L25

M1 A31 M1 L44

M1 A17 M1 L20

M1 A26 M1 L33

€ 12,85 € 23,25

€ 18,10 € 31,75

€ 11,55 € 21,40

€ 15,50 € 23,25

22 x 54 cm 29 x 64 cm

25 x 78 cm 47 x 99 cm

22 x 48 cm 29 x 58 cm

25 x 54 cm 47 x 64 cm

Waterdichte & herbruik-
bare hoes vanaf de hand 
tot aan de elleboog
 

Volwassenen:
Afm. 22 x 54 cm

Kinderen:
Afm. 22 x 48 cm

Waterdichte & herbruik-
bare hoes vanaf de voet 
tot aan de knie

Met slipvaste zool

Volwassenen:
Afm. 29 x 64 cm

Kinderen:
Afm. 29 x 58 cm

Volwassenen:
Afm. 25 x 78 cm

Kinderen:
Afm. 25 x 54 cm
 

Waterdichte & herbruik-
bare hoes vanaf de voet 
tot aan de lies 

Met slipvaste zool

Volwassenen:
Afm. 47 x 99 cm

Kinderen:
Afm. 47 x 64 cm

AquaStop onderarm AquaStop onderbeen

AquaStop bovenarm AquaStop bovenbeen

AQUASTOP
Douche & Zwemhoezen

AQUASTOP
Douche & Zwemhoezen

AQUASTOP
Douche & Zwemhoezen

Prijzen exclusief BTW        
Prijzen exclusief eventuele verzendkosten

Onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen

Waterdichte & herbruikbare hoes 
vanaf de hand tot aan de oksel
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