TILBUDSAVIS LEGEKONTOR

Mediq i praksis
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Gyldig til 30 juni 2022

Tape tekstil Kliniplast
nw m/spole 5mx2.5cm
12-stk

Varenr: 744696

52,Hansker Nitril
Sempercare velvet

Kommer i flere strl. (S-XL).
Se side 8.

79,-*

*Pris ved kjøp av 10 pakker

Over 100 år med pasienten i fokus

FORDELER I PRAKSIS

Fem grunner til å velge Mediq som legekontorets
leverandør av medisinsk utstyr:
Konkurransedyktige priser
Du får konkurransedyktige priser på de produktene dere bruker mest.
Vi tilbyr en svært gunstig utlånsordning på mange typer laboratorieutstyr

Bredt utvalg
I vårt basissortiment finner du alt dere trenger til den daglige driften av legekontoret.
Da slipper du håndtere flere leverandører enn nødvendig.

Kompetent service og rådgivning
Vårt PROFF-team hjelper deg på telefon mellom 08:00 og 16:00 på hverdager.

Kurs og oppdatert fagkunnskap
Vi tilbyr relevante kurs med oppdatert og høyt faglig nivå innen flere temaer som er
tilpasset dere som jobber på legekontor.

Gratis levering til garantert tid
Bestiller du fra vårt basissortiment leverer vi innen 1-3 dager. Handler du for over 1500,- er
leveringen inkludert.

Hvordan bli kunde hos Mediq

Besøk vår nettbutikk:

Kundeopplysningene under må sendes skriftlig til
kundeservice.no@mediq.com:

b2b.mediqnorge.no

• Kundenavn/firmanavn
• Leveringsadresse
• Fakturaadresse
• Telefonnummer/faksnummer/e-post
• Navn på kontaktperson
• Organisasjonsnummer

Følg oss på:
Facebook (Mediq Norge AS)
Linkedin (Mediq Norge AS)

Du kan også bli kunde ved å fylle ut skjema på
våre nettsider: https://mediqnorge.no/kundeservice.

Instagram (@mediqnorge)
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FORDELER I PRAKSIS

Bredt utvalg
utvalg til legekontoret
SMITTEVERN

MØBLER

LABORATORIEUTSTYR

ERNÆRING

DIAGNOSTIKK

STOMI

MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR

UROLOGI

SÅRBEHANDLING

DIABETES

Vi ønsker
ønsker å gjøre
gjøre hverdagen litt enklere med QR-koder!
Nå kan du scanne QR koden med din mobil
og klikke KJØP - Enklere blir det ikke!
Har du et lite lokalt lager av varer, men synes det er vanskelig
og huske å bestille når det er få igjen i hylla?
Nå kan du skrive ut QR koder på tilpasset etikettformat for alle
produkter i din produktliste eller handleliste og klistre de på
hylla. Ser du at det er lite igjen scanner du bare QR-koden med
din mobil, og bestiller produktet.
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SCAN MEG

Stopp smitten inn til legekontoret
Infeksjoner får ofte betydelige konsekvenser både for den enkelte pasient og for samfunnet.
Infeksjoner kan medføre økt sykelighet og dødelighet, økte kostnader grunnet forlenget
liggetid og forbruk av utstyr, økt resistens mot mikroorganismer samt forringet livskvalitet for
pasienter og pårørende.
I Mediq jobber det ansatte med fagkunnskap og kompetanse for å gi råd og veiledning om valg av
riktig produkt innen smittevern. Vi har et bredt utvalg av hygiene- og smittevernprodukter,
blant annet:
•

Covid-19 selvtester

•

Munnbind

•

Overflate- og hånddesinfeksjon

Hansker
• Skoovertrekk
• Avfallsposer og -beholdere
•

Besøk vår nettbutikk b2b.mediqnorge.no for å se
hele vårt produktutvalg innen hygiene- og smittevern.
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Ta varebestilling til et nytt
nivå med appen Mosaiq!
Dagens samfunn stiller stadig høyere krav til effektivitet og struktur, både på jobb og ellers i
hverdagen. Vi i Mediq jobber kontinuerlig med å være i forkant i utviklingen av effektive løsninger
innen kommunikasjon, varebestilling og vareleveranser. Nå tar vi varebestilling til et nytt nivå med
lanseringen av MOSAIQ - markedets mest fleksible app for automatisk varebestilling og kontroll
av lagerstatus.
Mediqs nettbutikk bidrar til en enklere hverdag for ditt legekontor og vi har gode løsninger for
varebestilling og vareleveranser. Nå tar vi dette til et nytt nivå med lanseringen av MOSAIQ markedets mest fleksible app for automatisk varebestilling og kontroll av lagerstatus. Uavhengig av
antall ansatte på ditt legekontor vil det alltid være behov for et organisert og oversiktlig lager, samt
en oppdatert lagerbeholdning.
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Gjennom appen kan du bestille produkter, utføre varetelling og sette minimum/maksimum
varebeholdning på varer. I appen får du varsel om når lagerbeholdningen nærmer seg et minimum.
Da kan du med to enkle tastetrykk bekrefte en ny bestilling og leveranse, noe som bidrar til at du
slipper å administrere bestillinger via nettbutikken. Dette vil også gjøre at du slipper å telle varer
manuelt. Med automatisk varebestilling i appen kutter du som kunde både tid og kostnader.
Vi hjelper deg i gang med opplæring og bruk av appen - dette er helt gratis.

Flotte og fornøyde damer fra Ytrebygda
Legekontor i Bergen

Ved interesse, ta kontakt med produktansvarlig for en uforpliktende prat, slik at vi kan
kartlegge deres behov og hjelpe dere i gang med et enklere og bedre bestillingssystem
gjennom bruk av appen.

Produktansvarlig Annette Keiser
annette.keiser@mediq.com
458 73 691
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SMITTEVERN & HYGIENE

Incidin Oxywipe S 100 stk

Hånddesinfeksjon Sterisol 85%
350ml
Varenr: 744685

Varenr: 737824

1-pk

12-stk

Hurtigvirkende bruksferdige, sporedrepende
rengjørings- og desinfeksjonsservietter til
overflater og medisinsk utstyr. Effektiv mot
bakterier ( inkl. TBC), sopp, virus og sporer
(Clostridium Diffisile). Alkoholfri.
For større flater opptil 4 m2.

Sterisol hånddesinfeksjon 85% er et
etanolbasert hånddesinfeksjonsmiddel av
farmasøytisk kvalitet. Produktet er beregnet
for hyppig bruk og inneholder ingen parfyme.
Produktet inneholder glyserin som
opprettholder fuktbalansen i huden.

Godkjent i henhold til EN16615. CE merket.

420,-

119,-

Munnbind kirurgisk Zogear IIR
3-lags med strikk rosa

Skoovertrekk Worksafe L blå

Varenr: 744419

Varenr: 738493

5-pk

100-stk

Skoovertrekk med elastisk strikk. Beskytter
gulvet mot skitt og smuss. Laget av slitesterk
og behandlet polyetylen.

Zogear kirurgisk munnbind type IIR er en
ansiktsmaske som er ment å dekke nese og
munn for å minimere forekomsten av
kryssinfeksjon i kirurgiske og medisinske
miljøer.

25,-

13,-
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SMITTEVERN & HYGIENE

Selvtest FlowFlex Antigen
Rapid 1 test

Klinion Flytende håndsåpe
m/pumpe, 600ml
Varenr: 728491

Varenr: 744668

1-stk

1-stk

FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen hurtigtest er en
selvtest for påvisning av covid-19 infeksjon.
Kan brukes uten veiledning fra helsepersonell.
Testen tas i ytre del av neseboret og gir svar
etter 15 minutter. Testen har en nøyaktighet
på 98,8 %.

Klinion flytende håndsåpe er en mild og skånsom såpe uten parfyme, velegnet til håndvask.
Innholdsstoffene er miljøvennlige og lett
nedbrytbare. Konserveringsmidlene er milde
og ikke allergifremkallende.

19,-

20,50,-

Hansker Nitril Sempercare
velvet (5 størrelser)

Kanylebøtte Klinion Easycare
Easycare kanylebøtter er designet til bruk på
sykehus, klinikker og andre pleieinstitusjoner
til fjerning av sprøyter, skalpeller, kanyler m.m.
Med UN-godkjennelse oppnås maksimal
sikkerhet ved fjerning, samtidig som man
ivaretar sikker avfallshåndtering.

Sempercare® Velvet er en lett, usteril nitril
undersøkelseshanske av ekstra mykt materiale.
Hansken har en utmerket berøringssans og
overlegen komfort.
Varenr: 744432

100-pk

XS blå

Varenr: 744433

100-pk

S blå

Varenr: 744434

100-pk

M blå

5,0l 40-

Varenr: 744435

100-pk

L blå

7,0l 21,-

Varenr: 744436

90-pk

XL blå

Varenr: 728567

1-stk

1,5l 7,-

Varenr: 728627

1-stk

2,0l 8,-

Varenr: 728568

1-stk

Varenr: 730815

1-stk

79,-*
*Pris ved kjøp av 10 pakker
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DIAGNOSTIKK

Riester Duplex 2.0 Stetoskop

Riester Precisa blodtrykksapparat
m/mansj. voksen
Varenr: 738014

Varenr: 738032

1-stk

1-stk

Riester Duplex 2.0 stetoskop har en god
akustisk gjengivelse og dobbelt bryststykke for
økt presisjon. Et godt hjelpemiddel til enhver
undersøkelse og behandling.

Høykvalitets blodtrykksmåler, spesielt
tilpasset røff bruk. Perfekt til legekofferten
eller til bruk i krevende miljøer. Precisa N
shock-proof er Riesters siste patent innen
blodtrykksmåling og er testet og godkjent av
anerkjente British Hypertension Society (BHS)
for bruk i primærhelsetjenesten og på sykehus.

375,-

558,-

Microlife B6 connect automatisk
blodtrykksmåler
Varenr: 744581

Microlife blodtrykksmansjett,
M 22-32cm

1-stk

Varenr: 737193

1-stk

Microlife B6 Connect er et helautomatisk
blodtrykksapparat med MAM, AFIB-funksjon
og IHB-detektor for uregelmessige hjerteslag.

Overarmsmansjett til Microlife blodtrykksapparat.
Omkrets 22-32 cm. Passer til alle Microlife overarms blodtrykksapparat

695,-

152,-
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DIAGNOSTIKK

Pennlykt Ri pen grønn
Varenr: 744409

Pennlykt Ri pen svart

6-stk

Varenr: 744410

6-stk

Pennlykt med LED-lys for medisinsk
diagnostisering. Inkludert batterier.

Pennlykt med LED-lys for medisinsk
diagnostisering. Inkludert batterier.

420,-

420,-

Riester e-scope Oto-oftalmoskop
Riester oto-/oftalmoskopsett i lommeformat
med med sterkt og klart lys og lang levetid.
e-scope oto-/oftalmoskop bruker avansert
optikk og LED-teknikk som resulterer i en mer
effektiv diagnostisering og reduserer
vedlikeholdskostnader.

Tungespatel Klinion Easy Care
Varenr: 731210

100-pk

Tungespatel i tre til voksen. Glatt flate for å
unngå oppflising. Til bruk ved undersøkelse av
øre-nese-hals region. Tungen holdes nede for
bedre sikt og oversikt av området.

9,-

Varenr: 738023

1-stk

HVIT

Varenr: 738024

1-stk

SORT

1 900,-
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DIAGNOSTIKK

Acro hurtigtest Strep A Dipstick
Varenr: 744222

Acro hurtigtest Strep A kassett

50-stk

Varenr: 744223

20-stk

Acro Strep A hurtigtest dipstick er en kvalitativ
lateral-flow hurtigtest for påvisning av Strep
A-antigener fra halsprøver. Gir testresultat på
mindre enn 10 minutter.

Acro Strep A hurtigtestkassett er en kvalitativ
lateral-flow hurtigtest for påvisning av Strep
A-antigener fra halsprøver. Gir testresultat på
mindre enn 10 minutter.

909,-

452,-

Acro hurtigtest HCG Dipstick

Acro hurtigtest HCG kassett

Varenr: 744224

50-stk

Varenr: 744225

25-stk

Hurtigtest dipstick til påvisning av hCG,
humant Chorionic Gonadotropin, i urin.
Resultat etter 3 minutter

Hurtigtest kasett til påvisning av hCG,
humant Chorionic Gonadotropin, i urin.
Resultat etter 3 minutter

114,-

99,-
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DIAGNOSTIKK

HemoCue WBC DIFF kyvetter
2x25stk
Varenr: 705250

HemoCue Glucose 201 RT
kyvetter 4x25stk

1-pk

Varenr: 704971

Mikrokyvetter til bruk med hemoCue WBC
DIFF Analyzer til kvantitativ bestemmelse av
hvite blodlegemer, samt en 5-parts
differensialtelling, i kapillært eller venøst fullblod. Pakken inneholder 50 stk (2x25).

Til bruk sammen med HemoCue Glucose 201
RT Analyzer til kvantitativ bestemmelse av
glucose i fullblod. Pakken inneholder 100 stk
(4x25).

873,-

1 846,-

Fæces Fanger, 100 ark.

HemoCue HB 801 kyvetter
4x50stk
Varenr: 744329

1-pk

Varenr: 744794

1-pk

1-pk

Fæces-fanger er et hjelpemiddel for pasienten
som underletter å samle en avføringsprøve.
FæcesFanger er et ark som kan festes til
toalettsetet via to selvklebende pads. Etter
bruk kan den enkelt slippes i toalettskålen og
spyles ned.

Den unike alt-i-ett HemoCue-mikrokyvetten
fungerer som både pipette, prøverør og
målekyvette. Pakken inneholder 200 stk
(4 x 50).

1 879,-

539,-
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LAB
Swelab Alfa Plus CAP Celleteller
Varenr: 736279

1-stk

• Bruker under 1 minutt ved analysering
• Kan kobles til journalsystem
• Kan ta både venøse og kapillære prøver
• Lite vedlikehold
• 20 parametere
• Lite vedlikehold

• Lukket system med
innebygget barkodescanner
• Lave dri tskostnader
• Kun 2 væsker ved analyse
• Kan oppbevares i romtemperatur
• Gode brukererfaringer

For mer informasjon kontakt Mediq på
kundeservice
kund
eservice.no@mediq.com
.no@mediq.com eller tlf. 67 02 43 00.
Swelab AlfaDiluent, RFID
Varenr: 738546

Swelab AlfaLyse, RFID

1-stk

Varenr: 738547

1-stk

Isoton fortynningsvæske til Swelab
hematologianalysator.

Lysevæske til Swelab hematologiinstrument.
Ikke toksisk reagens.

Ta kontakt for pris!

Ta kontakt for pris!

Sentrifuge Hettich EBA 270 m/rotor
Varenr: 705203

1-stk

• EBA 270 er en kompakt og stillegående

sentrifuge som er spesielt egnet for å brukes
på legekontorer.
• Med swing out-rotor for 6 stykk blodprøverør/

urinprøverør opp til 15ml.
• Går opp til 4 000 rpm/2 54 x g (RCF).
• Gir optimal separasjon ved bruk av gelrør.

Automatisk lokklås og ubalansebryter. Lett å
rengjøre.

10 990,13
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LAB

Mediq tilbyr gratis utlån av apparater
ved kjøp av forbruksmateriell.

easy CRP

wrCRP

Instrument QuikRead Go

wrCRP+Hb

Varenr: 706293

QuikRead Go-instrumentet er et kompakt,
helautomatisk instrument som brukes til
kvantitative og kvalitative målinger. Brukes
sammen med QuikRead go reagenssett.

CRP

CRP+Hb

1-stk

Ta kontakt for gratis utlån!
iFOBT

Strep A

Varenr: 739939

50stk

QuikRead Go Easy CRP kit 1229,-

Varenr: 739946

50stk

QuikRead Go iFOBT test kit 1500,-

Varenr: 739717

50stk

QuikRead iFOB prøvetakingssett 500,-

Varenr: 730619

50stk

QuikRead Go Strep A kit 1300,-

Varenr: 744297

25stk

QuikRead GO HbA1c w/sample collector 1ul 1185,-
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LAB

Lansett Vitrex Sterilance Press
II 26Gx1,8mm gul
Varenr: 728717

Lansett Vitrex Sterilance Press
II 21Gx2,2mm orang

100-stk

Varenr: 728718

100-stk

Vitrex Sterilance Press sikkerhetslansett 26G
med 1,8mm stikkdybde. Spesialtilpasset for
diabetesklinikker og sykehusavdelinger som
tar blodprøver til glukose måling, og for barn.

Vitrex Sterilance Press sikkerhetslansett 21G
med 2,2mm stikkdybde. Velegnet til
Hemoglobin (blodbanker), kolesterol,
blodtyping, koagulasjon, blodgass og andre

Sett lansetten mot stikkstedet og press, og
lansetten vil utløses og gå tilbake automatisk.
Meget sikker for personalet og mindre
traumatisk for pasienten. Gul farge.

diagnostiske tester. Sett lansetten mot
stikkstedet og press, og lansetten vil utløses og
gå tilbake automatisk. Meget sikker for
personalet og mindre traumatisk for
pasienten. Orange farge

75,-

75,-

Lansett Vitrex Sterilance Press
II 21Gx2,8mm rosa
Varenr: 728719

Lansett Vitrex Sterilance Press
II 18Gx1,8mm grønn

100-stk

Varenr: 728720

100-stk

Vitrex Sterilance Press sikkerhetslansett 21G
med 2,8mm stikkdybde. Spesialtilpasset for
voksne med tykkere hud. Sett lansetten mot
stikkstedet og press, og lansetten vil utløses og
gå tilbake automatisk. Meget sikker for
personalet og mindre traumatisk for
pasienten. Rosa farge.

Vitrex Sterilance Press sikkerhetslansett 18G
med 1,8mm stikkdybde. Spesialtilpasset til
nyfødte og babyer for stikk i hælen. Sett
lansetten mot stikkstedet og press, og
lansetten vil utløses og gå tilbake automatisk.
Meget sikker for personalet og mindre
traumatisk for pasienten. Grønn farge.

75,-

75,-
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INFUSJON
Varenr: 744751

30stk

Sprøyte SOL-M Luer-Lok 60ml 164,-

Varenr: 744752

100stk

Sprøyte SOL-M luer lock 10m 117,-

Varenr: 744753

100stk

Sprøyte SOL-M eksentrisk 20ml 147,-

Varenr: 744754

30stk

Sol-M sprøyter, luer
luer og luer lock:
lock:

Sprøyte SOL-M katetertip 60ml 142,-

Varenr: 744755

100stk

Sprøyte SOL-M luer lock 20ml 156,-

3-komponent sprøyter.

Varenr: 744756

100stk

Sprøyte SOL-M Slip Tip 5ml 55,-

Varenr: 744757

100stk

Sprøyte SOL-M Slip Tip10ml 77,-

Varenr: 744758

100stk

Sprøyte SOL-M Slip Tip 3ml 71,-

Varenr: 744759

30stk

Sprøyte SOL-M eksentrisk Tip 60ml 41,-

Varenr: 744760

100stk

Sprøyte SOL-M Slip Tip 1ml 62,-

Varenr: 744761

100stk

Kanyle SOL-M Hypodermic 27Gx3/4 0,4x 18,5mm 20,-

Varenr: 744762

100stk

Kanyle SOL-M Hypodermic 26Gx1/2 0,45x12,5mm 20,-

Varenr: 744763

100stk

Kanyle SOL-M Hypodermic 25Gx1 0,5x25mm 20,-

Varenr: 744764

100stk

Kanyle SOL-M Hypodermic 21Gx1 1/2” 0,8x40mm 12,-

Varenr: 744765

100stk

Kanyle SOL-M Hypodermic 23Gx1” 0,6x25mm 20,-

Varenr: 744766

100stk

Kanyle SOL-M Hypodermic 19Gx1 1/2” 1,1x40mm 12,-

• Klar plast for kontroll av innhold.
• Tydelig gravert trykk for sikker dosering.
• Sprøytestempel i silikon.
• Lateksfri.
• Steril.
• Både luer og luer lock.

Sol-M kanyler, standard:
Injeksjonskanyler til subcutane og
intramusculære injeksjoner.
• Transparent kobling med fargekoder
for kontroll av innhold.
• Kanylene har tynn vegg for optimal flow.
• Kompatible med luer og luer lock.

Vakumrør Sol-Care venepr.sett
21G m/slange grønn, 178 mm
slange (0,8 x 19mm)
Varenr: 744767

Vakumrør Sol-Care venepr.sett
23 G m/slange blå, 178 mm
slange (0,6 x 19mm)

1-pk

Varenr: 744768

Veneprøvetakningssett med sikkerhetsmekanisme som
aktiveres med enhåndsteknikk mens kanylen ligger i
venen. Enkel aktivering av sikkerhetsmekanismen, som
reduserer faren for stikkskader ved bruk. Finnes både

Veneprøvetakningssett med sikkerhetsmekanisme som
aktiveres med enhåndsteknikk mens kanylen ligger i
venen. Enkel aktivering av sikkerhetsmekanismen, som
reduserer faren for stikkskader ved bruk. Finnes både

med og uten holder. 178 mm slange.

med og uten holder. 178 mm slange.

224,-

220,-

Injeksjonstørk, Mediq. 30mm x 60mm

Stasebånd, Puls. Flergangs m/farge
og mønster

Varenr: 739118

1-pk

Alcohol Swabs Mediq er enkeltpakkede injeksjonstørk
som består av en tissue serviett 30 x 60 mm tilsatt 70%
isopropylalkohol. Brukes kun ved desinfisering av hud før
subkutan og intramuskulær injeksjon. 100 wipes.

16

1-pk

6,-
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Varenr: 730399

1-pk

Stasebånd Puls flergangs m/farge og mønster.

95,-

INFUSJON

3M™ Tegaderm™ Silicone Foam

3M™ Tegaderm™
HP Foam Adhesive
Varenr: 728479

• Gir vesentlig lengre brukstid enn den ledende
konkurre rende silikon skumbandasjen* samtidig
som de er skån somme mot huden, noe som kan
spare institusjonen for tid og penger forbundet med
ikke planlagte bandasjeskift.

5-pk

• Utformet for bruk på alle væskende sår, også
sterkt væskende.
• Mykt absorberende skumlag transporterer raskt

• Svært fleksibel og har en tynn, lavprofilert kant som
bidrar til å minimere løsning og rulling, noe som
igjen kan påvirke klebeevne og brukstid.

overflødig fuktighet vekk fra såret og huden rundt.
• Form for enkel applikering på vanskelige
kroppskonturer.

• Unik flerlagsteknologi som absorberer og fordamper
fuktighet, og bidrar til å redusere muligheten
for hudmaserasjon.

839,-

10-pk

10x10cm 518,-

Varenr: 744369

10-pk

7,5x7cm

361,-

Bandasje Finger. Adaptic Digit.

Saltvann NaCl
skyllevæske, 30 ml
Varenr: 744186

Varenr: 744370

Adaptic Digit er en unik ikke klebende fingerbandasje
laget av et unikt, klebrig, silikonbelagt stoff dekket
med en rørformet bandasje.

20-stk

Natriumklorid 0,9% saltvannsoppløsning
brukes til skylling av øyne, små sår,
instrumenter og til fukting av kompresser.

49,-

17
i praksis

Varenr: 736795

10-stk

Fingeromkr. Ø 2,0CM S

Varenr: 736796

10-stk

Fingeromkr. Ø 2,4CM M 135,-

Varenr: 736797

10-stk

Fingeromkr. Ø 2,8CM L

Varenr: 736798

10-stk

Fingeromkr. Ø 3,0CM XL 185,-

160,349,-

SÅRBEHANDLING

Klinion
Visste du at Klinion er Mediqs eget varemerke? Mediq har over 30 års erfaring innen
produktutvikling og salg av egne varemerker.

Klinion Klinifix
Klinion
Klinifix Cohesive
Fixation Bandage

Klinion non-woven kompress
Klinion non-woven kompress er egnet til lite
væskende sår og til opprensing og vask av sår
og stomi.

Klinifix Cohesive er et selvheftende elastisk
fikseringsbind. Egner seg meget godt til
fiksering av kompresser og bandasjer på
ømfintlig hud. Hefter til seg selv, men ikke til
huden.

100stk

4lag, 5x5cm - steril 10,-

Varenr: 723563

100stk

4lag, 10x10cm - steril 14,-

Varenr: 742133

100stk

4lag , 5x5cm - usteril 3,50,-

Varenr: 742134

100stk

4lag, 10x10cm - usteril 10,-

Varenr: 742786

5-pk

4cmx4m 25,-

Varenr: 742513

100stk

4lag, 10x20cm - usteril 12,-

Varenr: 742573

5-pk

6cmx4m 29,-

Varenr: 742135

100stk

4lag, 5x5cm - steril 10,-

Varenr: 742574

1-pk

8cmx4m 35,-

Varenr: 742137

100stk

4lag, 10x10cm - steril 15,-

Varenr: 742575

1-pk

10cmx4m 39,-

Varenr: 742138

50stk

4lag, 20x20cm - steril 15,-

Varenr: 742609

1-pk

100stk

8lag, 5x5cm - usteril 7,-

6cmx20m 21,-

Varenr: 736272
Varenr: 736273

100stk

8lag, 10x10cm - usteril 15,-

Varenr: 742610

1-pk

8cmx20m 25,-

Varenr: 736274

100stk

8lag, 10x10cm - steril 25,-

Varenr: 742611

1-pk

10cmx20m 30,-

Varenr: 742139

100stk

splitt, 10x10cm - steril 19,-

N
yh

et

Varenr: 723561

Tape tekstil Kliniplast
nw m/spole 5mx2.5cm
Varenr: 744696

12-stk

52,-

Klinion L-Mesitran
sårsalve 20g
Varenr: 742649

1-pk

Klinion L-Mesitran Soft
sårgel 15g
25,-

Varenr: 743736

1-pk

26,-

Selvklebende tekstiltape fra

Klinion L-Mesitran er en

Klinion L-Mesitran Soft er en

Klinion for fiksering av bl.a.

honningbasert sårsalve som kan

honningbasert sårgel som kan

bandasjer og katetre. Bakside er

brukes i alle faser av sårhelingen.

brukes i alle faser av sårhelingen.

av 100% bomull. Tapen har spole

Kan brukes til alle typer sår, både

Produktet kan brukes til alle typer

og beskyttelsesring. Hudfarget.

akutte og kroniske. Produktet har

sår, både akutte og kroniske.

Lateksfritt lim.

god antibakteriell effekt. Skaper

Produktet har god antibakteriell

et fuktig miljø. Løser raskt opp

effekt. Skaper et fuktig miljø. Løser

nekrose.

raskt opp nekrose.

18
i praksis

SÅRBEHANDLING

Legebenkpapir

Prøvetaking gyn Cytobrush

Legebenkpapir 1-lag PE laminert perf
50cmx38cm.

Børste for prøvetaking i livmorhals.

Varenr: 744701

Varenr: 702701

6-stk

10-stk

63,-

393,-

Vaginalspekulum Easyspec

Undersøkelsesgel Ceduren
hengetube m/krok 250ml

EasySpec er et usterilt vaginalspekulum
fremstilt i glassklar polystyren av høy kvalitet.
De glatte flatene og de avrundede hjørnene
gjør innsettingen enkel, smidig og skånsom.
Etter innsetting kan EasySpec låses i ønsket
vinkel ved hjelp av den enkle låseanordningen.
Varenr: 744226

1-pk

Small 9,50,-

Varenr: 703165

1-pk

Medium 7,-

Varenr: 744227

1-pk

Large 15,-

Ceduren vannbasert undersøkelses- og
ultralydgel i praktisk hengetube med krok.
Brukes som kontakt- og glidemiddel ved
undersøkelser og ultralydundersøkelser av
intakt hud og naturlige, ikke-sterile
kroppsåpninger.
Varenr: 717482

52,-

19
i praksis

1-pk

NORAID

Vi relanserer vår førstehjelpsserie NorAid - som skal hjelpe deg å gi den første hjelpen. Med NorAid
har du alltid et bredt utvalg førstehjelpsprodukter tilgjengelig av god kvalitet, slik at du kan være
mest mulig forberedt dersom en skade skulle oppstå. En skade er ofte uforutsett og overraskende,
og kan til og med oppleves som skremmende. Når ulykken er ute er det viktig med rask
behandling, enten det er du eller noen andre som er skadet.

Førstehjelpskoffert STOR
Førstehjelpskofferten består av en nøye utvalgt sammensetning av utstyr til bruk i en førstehjelpssituasjon. Produktene
er av høy kvalitet og tilfredsstiller krav til medisinsk utstyr. Dette er førstehjelpsutstyr beregnet til en arbeidsplass, eller
deler av denne. Kofferten inneholder et rikt utvalg av utstyr til bruk i akutte situasjoner med hjerte-lungeredning, store
blødninger og nedkjøling, samt utstyr til mindre blødninger, sår, brannskader, øyeskader og muskel- og skjelettskader.
Innholdet i kofferten er organisert på en måte som gjør det enkelt å finne raskt frem til riktig utstyr.
Førstehjelpskofferten har kraftig gummipakning som beskytter godt mot fukt og støv. Veggbrakett medfølger.
Innholdsposene gir en rimelig supplering der du kan etterfylle med akkurat de produktene du mangler i kofferten.
En kort veiledning i førstehjelp medfølger.

705728 Koffert STOR NorAid 			

antall

Innholdspose 1 - 4x Enkeltmannskompress
705011 							1
Innholdspose 2 - Store blødninger
		
705012					
		

1

Innholdspose 3 - Små til moderate blødninger
705013 							1
Innholdspose 4 - Utstyr 				
705014 							1
Innholdspose 5 - Brannskader
			
705015 				
			1
Innholdspose 6 - Forbindingsmateriell 		
705016 							1
Innholdspose 7 - Øyeskyll			1
			
705017				
742574 							3
Elastisk bind 8cmx4m 				

701617 							1
Plaster assortert 					
744696 							1
Taperull 					
744418 							1
Munnbind 					
740745 							2
Ispose 						
		
		
744284 							1
Limfritt plaster 					

2 750,-

744705 							1
Øyespray 					
705498 							1
Termoteppe 					
744706 							1
Sportstape 					
701443 							1
Førstehjelpsveileder 				
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NORAID
Førstehjelpskoffert MEDIUM
Denne førstehjelpskofferten er tilpasset bedrifter og passer ypperlig i bl.a. håndtverksbiler. Kofferten inneholder en
nøye utvalgt sammensetning av utstyr til bruk i en førstehjelpssituasjon. Produktene er av høy kvalitet og tilfredsstiller krav til medisinsk utstyr. Kofferten har utstyr til både akutte situasjoner med hjerte- lungeredning, nedkjøling og til
mindre blødninger og brannskader. Innholdet i kofferten er organisert i oversiktlige innholdsposer. Posene gir en rimelig supplering der du kan etterfylle med kun det du mangler i kofferten uten å bytte store deler av innholdet.
Veggbrakett samt en kort veiledning i førstehjelp medfølger.

705727 Koffert MEDIUM NorAid 			

antall

705011 							
Innholdspose 1 - 4x Enkeltmannskompress
						1
705012					
Innholdspose 2 - Store blødninger
		
		
					
		1
705013
							
Innholdspose 3 - Små til moderate blødninger
							1
705014
							
Innholdspose 4 - Utstyr 				
							1
705015
				
Innholdspose 5 - Brannskader
			
			
				
			1
705016
							
Innholdspose 6 - Forbindingsmateriell 		
							1
705017				
Innholdspose 7 - Øyeskyll			1
			
			
				
742574
							
Elastisk bind 8cmx4m 				
							3

701617
							
Plaster assortert 					
							1
744696
							
Taperull 					
							1
744418
							
Munnbind 					
							1

990,-

701443
							
Førstehjelpsveileder				
							1
		

Førstehjelpskoffert LITEN
Denne førstehjelpskofferten er tilpasset små bedrifter og private hjem. Kofferten inneholder en nøye utvalgt sammensetning av utstyr til bruk i en førstehjelpssituasjon. Produktene er av høy kvalitet og tilfredsstiller krav til medisinsk
utstyr. Kofferten har utstyr til både akutte situasjoner med hjerte- lungeredning, nedkjøling og til mindre blødninger og
brannskader. Posene gir en rimelig supplering der du kan etterfylle med kun det du mangler i kofferten uten å bytte
store deler av innholdet. Veggbrakett samt en kort veiledning i førstehjelp medfølger.

705727 Koffert LITEN NorAid 			

antall

							1
705011 							
Innholdspose 1 - 4x Enkeltmannskompress
					
		1
705013 							
Innholdspose 3 - Små til moderate
blødninger
							1
705014
							
Innholdspose 4 - Utstyr 				
							3
742574
							
Elastisk bind 8cmx4m 				

Plaster assortert 					
				
			1
701617
							
Taperull 					
							1
744696
							
Munnbind 					
				
			1
744418 							

850,-

Førstehjelpsveileder 				
							1
701443
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NORAID

NorAid Førstehjelp gjør refill enklere!
Våre syv nye innholdsposer er laget spesielt med tanke på å gjøre refill av førstehjelpskofferter
enklere og mer oversiktlig for servicepersonell og våre sluttkunder. De nye posene gir også en
rimelig supplering der du kan etterfylle med akkurat de produktene du mangler i førstehjelpskofferten, uten å måtte bytte større deler av innholdet.

Førstehjelp NorAid innholdspose 1 Enkeltmannspakker 4pk

1-stk

58,-

Førstehjelp NorAid innholdspose 2 Stor Blødning

1-stk

98,-

Førstehjelp NorAid innholdspose 3 Blødninger

1-stk

82,-

Førstehjelp NorAid innholdspose 4 Utstyr

1-stk

163,-

Førstehjelp NorAid innholdspose 5 Brannskader

1-stk

89,-

Førstehjelp NorAid innholdspose 6 Forbindingsmateriell

1-stk

89,-

Førstehjelp NorAid innholdspose 7 Øyesky
Øyeskyllll

1-stk

51,-

Førstehjelp Noraid
plastermappe
Varenr: 700065

1-pk

NorAid Plastermappe - en flatpakket mappe som inneholder produkter til
behandling av små sår og blødninger. Inneholder tilsammen 17 hudfargede
plaster samt sårstrips.

28,22
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Notater
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Returadresse:

Mediq Norge AS
PB 6608 Etterstad
0607 Oslo

Vi er klare til å hjelpe deg!

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål
eller vil avtale et møte direkte med noen av oss.
Frank Ure

Birgitte Brennsæter

Salgssjef

Kundeansvarlig legekontor
Oslo, Viken og Innlandet

Tlf. 474 69 712
frank.ure@mediq.com

Tlf. 489 93 730
birgitte.brennsater@mediq.com

Ellen Skoglund

Annette Keiser

Kundeansvarlig legekontor
Oslo

Kundeansvarlig legekontor
Viken, Agder, Vestfold og Telemark

Tlf. 959 91 800
ellen.skoglund@mediq.com

Tlf. 460 66 761
annette.keiser@mediq.com

Hugh Are Kristiansen
Produktspesialist/Servicetekniker
Nordland, Troms og Finnmark
Tlf. 948 81 322
hugh.are.kristiansen@mediq.com

Tlf. 67 02 43 40
kundeservice.no@mediq.com - www.mediqnorge.no

Mediq er Norges største service- og kompetanseorganisasjon
på medisinsk forbruksmateriell
Mediq har mer enn 100 års erfaring med pasienten i fokus. Vi er kontinuerlig i kontaktmed både helse-arbeidere
helse-arbeidere og
pasienter, og leverer produkter til alle typer helseinstitusjoner på tvers av hele Norge.
Besøksadr: Brynsveien 14, 0667 Oslo - Postadr: P.b. 6608 Etterstad, 0607 Oslo
Produktene gjelder i kampanjeperioden og så langt lagerbeholdingen rekker.
Mediq Norge tar forbehold om pris- og produktendringer, samt event. trykkfeil.
NB! Vi gjør oppmerksom på at enkelte varer er bestillingsvarer og at noe leveringstid må påregnes. Alle priser eks. mva.
For kommunalt legekontor/legevakt tilknyttet anbudskontrakt gjelder priser og betingelser i anbudskontrakten.

