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Johnson & Johnson 

 

We kunnen nu aan het grootste deel van draden van deze geraken. Voorheen zaten we 

meer gebonden aan specifieke referenties. 

Deze hebben honderden verschillende referenties, werk je zelf met een bepaalde 

referentie, vraag dan gerust een prijsofferte voor deze aan. 

 

 

Speelgoed 
 

Een paar keer per jaar wordt er ook een speelgoedactie gedaan. 

Daar dat dit niet echt medisch is, worden deze niet verzonden naar onze dokters. 

 

Wilt u hiervan toch op de hoogte gehouden worden,  

geef dan een seintje via inne@multimedi.com 

 

  



Elastofix   

- hoogelastisch buisverband 

- blijft goed zitten 

- kan geknipt worden in eender welke richting, zonder rafelen 

- ideaal voor regelmatige verbandwissels 

 

Artikelnr Benaming Verp. Excl. 

BTW 

02.214000 Elastofix A p/25m 14,96 

02.214100 Elastofix B p/25m 25,69 

02.214200 Elastofix C p/25m 36,38 

02.214300 Elastofix D p/25m 44,90 

 

 

  



Cellacare® Materna 

Rugbandage voor zwangere vrouwen 

    

• zorgt voor compressie en ondersteuning van buik, bekken en rug; op die manier 
bevordert ze de doorbloeding en activeert ze de spieren 

• de ontlasting van rug en bekkenbodem en de gelijktijdige ondersteuning van de 
buik hebben een pijnverlichtend effect 

• de brede, elastische rugband geeft extra steun aan de lendenwervels; flexibel 
verstelbare banden maken het mogelijk om de omtrek individueel aan te passen 
en hebben een anatomische pasvorm; ze komen onder de zwangerschapsbuik 
samen en verschaffen een uitstekende steun 

Basistextiel : 83% polyester, 17% Lycra 
Zijband : nylon, katoen, PU 
Elastische band : 81,5% polyester, 18,5% Lycra 
Kleefsluiting : 100% nylon 
Baleinbekleding : 100% polyester 
Garen : polyester/nylon 
Bevestigingsband : 55% katoen, 45% polyester 

Alle kleefsluitingen dichtdoen, voordat u de rugbandage wast. Machinewasbaar op 30°C. 
Niet in de droogkast of met rechtstreekse warmte (radiator, in volle zon) drogen. 

Artikelnr Benaming Verp. Excl. 

BTW 

09.ST17010 Cellacare Materna 102 - 117cm p/stuk 53,50 

09.ST17009 Cellacare Materna 91 - 102cm p/stuk 53,50 

09.ST17008 Cellacare Materna <91cm p/stuk 53,50 

09.ST17011 Cellacare Materna >117cm p/stuk 53,50 

  

 

 

  



Hulpje om stoelgang op te vangen   
 

 

 

Iedereen die eens stoelgang heeft moeten opvangen, kent de volgende vraag wel: “Hoe 

ga ik dat doen, zonder dat het in contact komt met het water waar 

reinigings/geurmiddelen inzitten???” 

Je kan deze papieren hulpjes met zelfklevende strips gewoon op de wc-bril plakken, je 

ding doen, en het staaltje nemen.  

Artikelnr Benaming Verp. Excl. 

BTW 

20.506100 Hulpje om stoelgang op te vangen p/50 7,32 

20.150610 Hulpje om stoelgang op te vangen p/150 19,95 

Terumo Thermometers 

• Waterdicht en onbreekbaar met pieptoon en digitale display.  
• Geen knop, noch schakelaar! 

De thermometer wordt aan- en uitgeschakeld bij het uitnemen en terugplaatsen in 
de koker.  

• Beschikt over een niet-verwisselbare lithium batterij van lange duur (+/- 10.000 
metingen) 

Artikelnr Benaming Verp. Excl. 

BTW 

20.ET*C205S Thermometer digitaal Terumo axillair p/stuk 22,26 

20.ET*C405S Thermometer digitaal Terumo 
oraal/rectaal 

p/stuk 22,26 

 

  



Tricodur Softgrip – Tubelair drukverband 

• Oefent een gelijkmatige druk en compressie uit 
• Was- en herbruikbaar 
• Luchtdoorlaatbaar 
• Autoclaveerbaar 

 

 

Artikelnr Benaming Verp. Excl. 

BTW 

02.7689600 Tricodur Soft B - 10m x 6cm p/1 16,52 

02.7689700 Tricodur Soft C - 10m x 6.5cm p/1 17,58 

02.7689800 Tricodur Soft D - 10m x 7.5cm p/1 19,77 

02.7689900 Tricodur Soft E - 10m x 8.75cm p/1 20,59 

02.7690000 Tricodur Soft F - 10m x 10cm p/1 22,66 

02.7690100 Tricodur Soft G - 10m x 12cm p/1 33,27 

02.7690200 Tricodur Soft J - 10m x 17.5cm p/1 35,98 

02.7690300 Tricodur Soft K - 10m x 21.5cm p/1 39,57 

02.7690400 Tricodur Soft L - 10m x 32.5cm p/1 55,09 

 

  



Cleartest Troponine I-test 
 

 

A rapid, visual immunoassy for the qualitative determination of Troponin I in human 
whole-blood, serum or plasma to help diagnose a myocardial infarct. 

DETECTION : from 4 - 6 hours and up to 6 - 10 days after myocaridal infarct 

0,5 ng/ml 

Result after 10 minutes 

Storage at 2 - 30 ºC 

Contents: singly sealed test cartridges, pipettes, buffer solution. Now with single portion-
bottles for the buffer solution, in this way no contamination possible. 

Artikelnr Benaming Verp. Excl. 

BTW 

04.26005V Troponin I - Cleartest p/5 22,80 

04.26002V Troponin I - Cleartest p/2 9,45 

 

  



Vaginale wegwerpspecula Cusco 

Ipv een doos p/25 van een maat, kan je nu ook een doos krijgen met van elke maat 1. 

 

Artikelnr Benaming Verp. Excl. 

BTW 

26.I5.80100 Vaginale wegwerpspecula Cusco 1x 
(XS+S+M+L) 

p/doos 2,73 

26.I5.80101 Vaginale wegwerpspecula Cusco X-small 
Mediware 

p/25 14,43 

26.I5.80102 Vaginale wegwerpspecula Cusco small 
Mediware 

p/25 15,20 

26.I5.80103 Vaginale wegwerpspecula Cusco medium 
Mediware 

p/25 15,20 

26.I5.80104 Vaginale wegwerpspecula Cusco large 
Mediware 

p/25 15,20 

 

DAX zachte handzeep 

Huid  
De huid wordt dagelijks blootgesteld aan aanvallen van buitenaf, maar is geen 
onverwoestbare barrière. Je huid goed verzorgen is een doeltreffende manier om huid-
problemen te voorkomen.  
De handen worden extra belast wanneer de huid wordt blootgesteld aan koude, en aan 

frequente wasbeurten met zeep en warm water. 

Productgegevens  
DAX Zachte handzeep is niet geparfumeerd en door de toevoeging van glycerine als 

herbevochtigingsmiddel voorkomt ze dat de huid uitdroogt. 

Artikelnr Benaming Verp. Excl. 

BTW 

21.000411 Dax Zachte handzeep met POMP 
600ml 

p/stuk 4,70 

 



COPD-model 

 

COPD is a chronic lung disease with severe narrowing of the airways. Even administering 
medication cannot fully cure this narrowing. The model impressively shows the changes 
to the bronchial tissue (from bottom to top): 

• normal condition  
• abnormal mucous secretion, thickening of the bronchial mucosa  
• permanent damage  
• after administration of medication  

Artikelnr Benaming Verp. Excl. 

BTW 

57.4323B00 3B - COPD Model p/1 72,75 

 

 

 


