Glucose / bloedsuiker meter (Bayer)
Goede en betrouwbare metingen, meteen gebruiksklaar.
Meetresultaten binnen 5 seconden.
Meetbereik: 0,6 - 33,3 mmol/l
Testen op alternatieve plaatsen - onderarm of handpalmen
Bloedvolume: 0,6 µl
Opslag: 480 meetgegevens met datum en tijd
Afmetingen 77 x 57 x 19 mm,
Gewicht: ca. 52,3 g.
Inhoud set:
Elektronisch meetapparaat
Etui
5 teststrips

5 lancetten
Microlet prikpen
Batterijen

Contour glucose teststrips
50 bloedsuiker / glucose teststrips
Geschikt voor Contour plasma glucosemeter van Bayer
De CONTOUR® teststrips zijn ontwikkeld met de nieuwste en
modernste technologie waardoor u zeer betrouwbare testresultaten
krijgt. Codeerfouten zijn uitgesloten door de No Coding®-technologie
en de glucosemeter heeft geen last van interferenties met o.a.
maltose, galactose, hematocriet (0-70%), paracetamol of zuurstof.

Lancetten (Microlet)
Passend voor alle Microlet prikhulpen van Bayer (zoals meegeleverd
bij Contour set Plasma).
100 stuks (kleur assortiment)

Omschrijving
Bayer Contourset Plasma
Bayer Contour teststrip (50 stuks)
Bayer Microlet lancetten (100 stuks)

Best.nr.
C2 82723448
C2 752
C2 6691181

Prijs
€ 24,95*
€ 29,95*
€ 11,95*

Plaats online uw bestelling in onze webshop
Op www.safe-products.nl kunt u een bestelformulier downloaden of printen
Prijzen geldig tot 31-12-2011
Alle prijzen onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen.
Prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzendkosten.
Prijzen gemarkeerd met een sterretje* hebben 6% BTW

U kunt deze producten ook kopen in onze
winkel in Nijmegen
Algemene voorwaarden zijn na te lezen op www.safe-products.nl

Kijk voor het complete assortiment op:

BHV

Kerkenbos 10-127A
6546 BJ NIJMEGEN
Telefoon (024) 3785916

Fax
E-mail
Website

(024) 3886981
info@safe-products.nl
www.safe-products.nl

www.safe-products.nl
Safe Sports nl BHV4 ALL NL
Sportmedische- & verzorgingsproducten

Compleet op het gebied van EHBO & BHV - Sportmedische- en verzorgingsproducten

Contourset Plasma glucose (Bayer)
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Met de nieuwe elektronische meters
is het testen van o.a. glucose en
cholesterol betaalbaar geworden
Voor de persoonlijke controle
en het regelmatig testen van
de door de arts aanbevolen
richtwaarden. Of gewoon
om het zelf te weten.

Bedrijfshulpverleningsproducten

BHV4 ALL

Safe Sports

MultiCheck teststrips

MultiCheck startset II
Glucose en hemoglobine meter.
Elektronische meter met automatische uitschakeling.
Automatische instelling en met dataopslag van uw waarden.
Eveneens geschikt voor het meten van hemoglobine
Instelbaar op mmol/l (Nederland) en
mg/dL (België en Duitsland)
Resultaten in luttele seconden:
Bloedsuiker/Glucose in 6 seconden (nauwkeurig ± 10 %)
HB/Hemoglobine in 6 seconden (nauwkeurig ± 20 %)
Plasma gekalibreerde strips, meting vergelijkbaar met meting via lab
of diabetes verpleegkundige.

Art.nr.
C3 ET222

Prijs
€ 49,95*

MultiCheck startset III type A
Glucose, cholesterol en urinezuur meter
Specificaties gelijk aan startset II maar dan met de
volgende meetmogelijkheden.
Bloedsuiker/Glucose in 6 seconden (nauwkeurig ± 10 %)
Cholesterol in 2,5 minuten (nauwkeurig ± 15 %)
Urinezuur in 6 seconden (nauwkeurig ± 15 %)
Inhoud gelijk aan startset II met de volgende teststrips:
10 Test-strips glucose + chip
2 Test-strips cholesterol + chip
10 Test-strips urinezuur + chip
Omschrijving
MultiCheck Startset III Type A

Prijs
C3 ET 301 € 59,50*
Art.nr.

MultiCheck startset III type B

Omschrijving
Lancetten Monoclix (200 stuks)

9800
9900
9600
9700

€
€
€
€

Prijs
17,95*
35,75*
17,25*
19,95*

C2 85021

Prijs
€ 11,95*

Omschrijving
Prikpen Diaclix Vario

Art.nr.
C2 1200

Prijs
€ 11,95*

Veiligheidslancettten Vario Safe
Doosje a 25 stuks veiligheids lancetten met instelbare diepte:
1,2 mm voor dunne huid, kinderen en baby's
1,8 mm voor volwassenen met gevoelige huid
2,4 mm voor volwassenen , met normale of dikke huid
Eenvoudig in gebruik.
Art.nr.
A2 2000

Prijs
€ 6,95*

Sterilance lancetten

Inhoud gelijk aan startset II met de volgende teststrips:
10 Test-strips glucose + chip
5 Test-strips Hemoglobine + chip
2 Test-strips cholesterol + chip
Art.nr.
C3 ET321

Art.nr.

Prikhulp (bloedafname) inclusief 25 monoclix lancetten
Voordelen van de Diaclix Vario:
De 5 instelbare steekdieptes maken het mogelijk de bloedafname op
uw individuele eisen af te stellen. Precies zo diep dat voldoende bloed
afgenomen kan worden, niet dieper, om zo min mogelijk pijn te
veroorzaken.
Eenvoudig, geruisloos en gemakkelijk.
Instellingen:
1 - 2 voor dunne huid (kinderen)
2 - 3 voor normale (doorsnee) huis
4 - 5 voor dikkere huid

Omschrijving
Vario Safe Lancetten (25 stuks)

Bloedsuiker/Glucose in 6 seconden (nauwkeurig ± 10 %)
Cholesterol in 2,5 minuten (nauwkeurig ± 15 %)
HB/Hemoglobine in 6 seconden (nauwkeurig ± 20 %)

MultiCheck Startset III type B

C3
C3
C3
C3

Prikpen Diaclix Vario

Glucose, cholesterol en hemoglobine meter.
Specificaties gelijk aan startset II maar dan met de
volgende meetmogelijkheden.

Omschrijving

Art.nr.

Universeel lancetten. 200 stuks en doseerdoos.
Past in de prikhulp welke meegeleverd wordt met de Multicheck
meters.
Past ook op de meeste andere prikhulpen zoals de Diaclix Vario.
Alle monoclix lancetten zijn steriel, en zijn uitstekend geslepen voor
een gering trauma.

Extra test-strips nodig? Bestel ze direct mee!
Denk ook aan bloedlancetten. (Monoclix)
MultiCheck startset II.

Omschrijving
Glucose teststrips (50 strips)
Cholesterol teststrips (10 strips)
Urinezuur teststrips (25 strips)
Hemoglobine teststrips (25 strips)

Lancetten Monoclix

Complete set bestaande uit:
Meter inclusief batterijen (2 x AAA)
Controle-Chip
Handleiding
Prikpen
25 Bloedlancetten (Monoclix)
10 Test-strips glucose + chip
5 Test-strips Hemoglobine + chip
Data logboek
Draagtasje.

Omschrijving

Teststrips inclusief code-chip.
Geschikt voor alle MultiCheck meters.

Prijs
€ 59,50*

Voor veilige en bijna pijnvrije bloedafname zijn er de
veiligheidslancetten. Steekdiepte 1,8 mm.Compleet beschermd
voor en na gebruik. Met voorgepannen binnenveer, waardoor
alleen nog afdrukken - klaar. Voor eenmalig gebruik.
Omschrijving
Sterilance lancetten (100 stuks)

Art.nr.
A2 3941

Prijs
€ 8,95*

