
Varenummer Beskrivelse Måleområde 
l/min. Nøjagtighed Pakkestr. 

stk. Pris pr. pakke

0015.2000 InCheck DIAL G16 
inhalator-testenhed 15-120 ±10 % eller 

10 l/min. 1 521 kr.

0015.2100 Engangsmundstykker 
m/ ventil, 5 x 20 stk. - - 100 550 kr.

Varenummer Beskrivelse Måleområde 
mmol/mol

Opbevarings- 
temperatur °C

Pakkestr. 
stk.

Pris 
pr. pakke

0010.2040 HemoCue® HbA1c 501 
instrument 20-130 10-35 1 6.900 kr.

0010.2042 HbA1c 501 testkassetter, 
daglig kontrol 20-130 2-32 1 114 kr.

0010.2043 HbA1c 501 testkassetter, 
1 x 10 stk. 20-130 2-32 10 555 kr.

0010.2044 HbA1c 501 testkassetter, 
månedlig kontrol, 1 x 6 stk. 20-130 2-32 6 678 kr.

  Enkel og effektiv 
 testprocedure
 

  Pålidelige patientnære  
 resultater 
         

  Fabrikskalibreret og  
 sporbar til IFCC og  
 NGSP/DCCT

  Seriel kobling (RS232)  
 til PC eller til LIS/HIS  
 via middleware

Strømlin 
diabetes-
kontrollen

NYHED In-Check DIAL inhalator-testenhed
In-Check™ DIAL er et håndholdt måleapparat til enkle 
inhalator-tests i klinikken. In-Check™ DIAL simulerer 
modstanden fra inhalatorenheder (MDI- og DPI-kate-
gorier), således at det hurtigt kan identificeres, om 
patienten har den korrekte inhalator-teknik. 

In-Check™ DIAL er let at anvende for både børn og 
voksne, og anvendes for at sikre bedre lungedeposi-
tion og minimere medicinsk spild.

Udskiftelige engangsmundstykker bestilles separat 
(varenummer 0015.2100). Mundstykkerne minimerer 
risikoen for krydsinfektion mellem patienter og 
beskytter enheden fra kontamination.

NYHED HemoCue® HbA1c 501
HemoCue® HbA1c 501 er et fuldautomatisk 
point-of-care system til måling af HbA1c. 
Det er ideelt til strømlining af diabeteskontrol 
i klinikken. Diabetespatienter kan ved samme 
konsultation få taget HbA1c og samtidig få 
svaret på prøven, hvorved blodprøvetagning 
forud for de almindelige diabeteskontroller 
undgås. Systemet er let at anvende og resul-
tatet vises indenfor 5 minutter. Automatiske 
funktionstests og indbyggede kalibreringer 
sikrer et korrekt svar hver gang. 

Enkeltstykspakkede alt-i-en testkassetter 
bestilles separat. 

Testkassetterne opbevares ved stuetem-
peratur i op til 18 måneder.

  Kalibreret, klinisk testet   
 og overholder 
 AS/NZS-standarden. 
 CE-0120-mærket. 
 2 års holdbarhed
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NYHED boso medicus exclusive blodtryksapparat 
Elektronisk, fuldautomatisk blodtryksapparat i premiumkvalitet 
fra BOSCH + SOHN. boso medicus exclusive er med tri-check 
funktion, der foretager 3 på hinanden efterfølgende målinger 
og giver et samlet resultat. Hukommelse på op til 90 målinger 
med dato og klokkeslæt til registrering over længere tid. 
Indbygget sensorsystem og indikator til registrering af uregel-
mæssig puls og/eller hjerterytme.
Blodtryksapparatet er enkelt at anvende og har et ekstra stort og 
tydeligt display. Standard-velcromanchet (22-42 cm), 
4 stk. AA-batterier og opbevaringstaske medfølger. 
Mulighed for tilkøb af strømstik (varenummer 0011.0015) og 
XL-manchet (32-48 cm).

 Klinisk valideret af European Society of Hypertension (EHS). 
 CE 0124-, ISO 81060-certificeret

Varenummer Beskrivelse Pris pr. stk.

0011.0013 boso medicus exclusive 
blodtryksapparat 540 kr.

0011.0015 Strømstik t/ boso 
blodtryksapparat 134 kr.

Tri-check 
funktion

Køb dit boso blodtryksapparat 
hos Hounisen 
inkl. GRATIS kalibrering 

  Køber du et boso blodtryksapparat hos Hounisen, kalibrerer vi 
 GRATIS dit apparat hvert 2. år og sender det retur til dig 

 Ved kalibrering hvert 2. år kan du øge apparatets levetid helt op til 10 år 

 96 % af alle tyske lægepraksis har købt et blodtryksapparat fra  

Hounisen er autoriseret boso forhandler i Danmark. 

Kalibrering af boso apparater, der ikke er købt hos Hounisen, ring for pris.

boso medicus uno blodtryksapparat  
Elektronisk, fuldautomatisk blodtryksapparat fra BOSCH + SOHN med en justerbar 
velcromanchet, der passer til de fleste patienter (armbredde 22-32 cm). 
XL-velcromanchet bestilles separat 
(varenummer 0011.0019). 
Et simpelt og brugervenligt 
design med én betjenings-
knap gør apparatet velegnet 
til patientudlevering med 
henblik på hjemmeblod-
tryksmålinger.

  Certificeret kvalitet, 
 Prüfsiegel der 
 Deutschen Hochdruck-
 liga e.V. DHL®

Varenummer Beskrivelse Manchetbredde 
cm Pris pr. stk. Pris pr. stk. 

v/ 10 stk.

0011.0010 boso medicus uno blodtryksapparat 
m/ standard-velcromanchet 22-32 362,39 kr. 295,00 kr.

0011.0019 XL-velcromanchet 
t/ boso medicus uno 32-48 208,00 kr. 175,00 kr.
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Sekusept® aktiv rengørings- og desinfektionsmiddel 
Aktivt rengørings- og desinfektionsmiddel baseret på pereddikesyre med neutralt eller svagt 
alkalisk pH-værdi. Sekusept® aktiv er velegnet til både plast- og metalinstrumenter. 
Effektiv desinfektion mod et bredt spektra af mikroorganismer, inkl. bakteriesporer.

  Opfylder NIR-anbefalingerne 
 udgivet af Central Enhed for 
 Infektionshygiejne

  CE-mærket i overensstemmelse 
 med medicinsk direktiv 
 MDD 93/42/EEG

NYHED Henstandskar til desinfektion 
Henstandskar til desinfektion af instrumenter o.lign. 
Karret kan rumme op til 4 liter. Leveres med indsats og låg.

Varenummer Volumen l Dimensioner mm Pris pr. stk.

1108.1095 4 345 x 215 x 125 339 kr.
 
 

NY WEBSHOP HOUNISEN.COM
Besøg Hounisens nye webshop – nu med endnu flere fordele til dig 

Vi hjælper dig gerne med en hurtig og let 
konvertering.  
Send en vareliste til salg@hounisen.com 
- så opretter vi en favoritliste til dig med 
dine foretrukne forbrugsartikler.

  Personlige priser 
  Se ordrehistorik 
  Genbestil tidligere ordrer 
  Lav din egen favoritliste

Varenummer Varenavn ml Kartonstr. 
stk.

Pris pr. stk. 
v/ karton

1107.2060 Purell® hånddesinfektionsgel, 
60 ml 60 24 11,00 kr.

1107.2060C Bælteclips t/ 
Purell® hånddesinfektionsgel - 24 7,95 kr.

NYHED Purell® hånddesinfektionsgel 
og clips 
Hånddesinfektionsgel med lotion med exceptionel antibakteriel 
effekt. Bakteriedræbende i henhold til EN 1500 (hånddesinficeren-
de), EN 12791 (kirurgisk gel), og EN 14476 (virucid). Uparfumeret, 
uden farve. 

Desinfektionsgelen kan anvendes sammen med praktisk bælteclips 
med elastik til lommekanten. Bælteclips bestilles separat.

Varenummer Beskrivelse Pris pr. stk.

1107.0000 Sekusept® aktiv, 1,5 kg 355 kr.

1107.0001 Sekusept® aktiv, 6 kg 1.397 kr.
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Amilin® H6 folie og poser til tørsterilisation 
Folie og poser til tørsterilisation med varme, stråle eller i autoklave. 
Folien og poserne er varme- og kemikalieresistente og tåler temperaturer 
fra -40 °C til +160 °C eller op til +180 °C i 2 timer. 
De anvendes i tørsterilisationsovn sammen med tørsterilisationstape 
og kontrolindikator. 
 

  ISO R1183D-, ASTM D789-, DIN 53122- og DIN 53380-certificeret

Varenummer Beskrivelse Størrelse B x L Tykkelse 
µm Kartonstr. Pris pr. stk. 

v/ karton

2700.0100 Folie 100 mm x 200 m 30 1 x rulle 269,00 kr.

2700.0175 Folie 175 mm x 200 m 30 1 x rulle 452,00 kr.

2701.1045 Pose 100 mm x 450 mm 30 1.000 stk. 1,28 kr.

2701.1845 Pose 175 mm x 450 mm 30 1.000 stk. 1,68 kr.
 

Skån hænderne, og spar tid ved brug af de færdigklippede tørsterilisationsposer, 
der er svejset sammen i bunden og klar til brug.

Desinfektionsservietter 82 % ethanol og 0,5 % klorhexidin 
Alkoholswabs med 82 % ethanol og 0,5 % klorhexidin til desinfektion af hud og andre overflader. 
Hver enkelt serviet er fortryk med lotnummer og udløbsdato. Servietterne måler 30 x 60 mm. 
5 års holdbarhed. 100 stk. pr. æske.

Varenummer Beskrivelse Æskestr. 
servietter stk. Pris pr. æske

1380.1000 82 % ethanol, 
0,5 % klorhexidin 100 5 kr.

 

NYHED Microbac® desinfektionsservietter 
Desinfektionsservietter til hurtig desinfektion af medicinsk udstyr og andre overflader. Hurtig effekt efter 
påførsel. Leveres i genlukkelig pakke, der gør det let at dispensere de enkelte servietter. 
Desinfektionsservietterne fås i ekstra stor størrelse med bredt virkningsspektrum: Polyomavirus, 
Rotavirus, Norovirus, baktericid/levurozid samt begrænset viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV). Holdbarhed op til 
3 måneder efter åbning. 

  Alkohol- og aldehydfri. Farvestof- og parfumefri

Varenummer Beskrivelse Servietstr. 
cm

Pakkestr.
stk. Pris pr. pakke

1108.0038 Microbac® 
desinfektionsservietter 18 x 20 80 49,00 kr.

1108.0037 Microbac® XXL 
desinfektionsservietter 38 x 25 40 56,40 kr.

Statens Serum Institut anbefaler i Nationale Infektions- 
hygiejniske Retningslinjer 70-85 % ethanol med 
0,5 % klorhexidin til huddesinfektion.

Aldrig 
set 

billigere
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Sommerfugle med multiadapter
Sterile sommerfugle med almindelig kanyle eller sikkerhedskanyle, sidstnævnte reducerer risikoen 
for stikskader. Sommerfuglene leveres komplet med multiadapter til brug sammen med Luer-systemer 
(fx katetre, blodprøvetagningssæt m.v.). Adapteren er med sikkerhedsgevind og passer til blodprøve-
tagningsrør (vakuumrør) op til 9 ml og med Ø op til 16 mm. Individuelt indpakkede.

  Produceret i Tyskland efter EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 og AC:2009

Varenummer Beskrivelse Størrelse Farve L mm Pakkestr. 
stk.

Pris pr. stk. 
v/ pakke

1410.4200 Almindelig 20 G x ¾ “ Gul 240 50 3,95 kr.

1410.4251 Almindelig 21 G x ¾ “ Grøn 240 50 3,95 kr.

1410.4255 Almindelig 21 G x ¾ “ Grøn 120 50 3,95 kr.

1411.4202 Safety 20 G x ¾ “ Gul 240 50 5,17 kr.

1411.4252 Safety 21 G x ¾ “ Grøn 240 50 5,17 kr.

1411.4260 Safety 21 G x ¾ “ Grøn 120 50 5,17 kr.
 

Derfor skal du vælge en sommerfugl 
  Let at anlægge - velegnet til vanskelige og skrøbelige vener 
  Skånsom for patienten – giver større bevægelsesfrihed 

  God ergonomi – undgå vrid og skruebevægelser 
  Hygiejnisk korrekt og enkel – let at bortskaffe

Varenummer Beskrivelse Størrelse Farve Pakkestr. 
stk.

Pris pr. stk. 
v/ pakke

1410.4000 Almindelig 20 G x 1½ “ Gul 100 1,25 kr.

1410.4025 Almindelig 21 G x 1½ “ Grøn 100 1,25 kr.

1410.4030 Safety 21 G x 1½ “ Grøn 100 1,60 kr.

Gratis Hounisen-stasebånd 
ved køb af kanyler 
Køber du 500 stk. kanyler eller sommer-
fugle, får du et genanvendeligt 
Hounisen-stasebånd (varenummer 
1923.0925) GRATIS med i købet.

Blodprøvetagningskanyler med multiadapter
Sterile blodprøvetagningskanyler med multiadapter til brug sammen med Luer-systemer (fx katetre, blodprøvetagningssæt m.v.). 
Fås med almindelig eller sikkerhedskanyle. 
Adapteren er med sikkerhedsgevind og passer til blodprøvetagningsrør (vakuumrør) op til 
9 ml og med Ø op til 16 mm. Individuelt indpakkede.

  Produceret i Tyskland efter EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 og AC:2009
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Graviditetstest fra WiduMed 
Graviditetstest i strimler eller kassetter til kvalitativ hCG-bestemmelse i urin. 
Følsomhed 20 IU/ml. Teststrimlerne aflæses efter 5 minutter. 
 

Varenummer Type Kartonstr. Pris pr. test
v/ karton

0010.0230 Kassette 20 tests 5,85 kr.

0010.0231 Teststrimler 20 tests 2,29 kr.

Varenummer Type Kartonstr. Pris pr. test
v/ karton

0010.0202 Teststrimler 20 tests 8,25 kr.

0010.0203 Kassetter 20 tests 9,80 kr.

WiduMed Strep A-test 
Quick-test til bestemmelse af gruppe A streptokok-antigen. 
Vælg mellem teststrimler eller kassetter. Ekstraktionsrør, -reagens samt sterile 
vatpinde medfølger. 

   Klinisk valideret, certificeret og løbende 
       kontrolleret i henhold til DIN EN ISO 13485:2003

WiduMed urinstix
Urinteststrimler til undersøgelse for leukocytter, nitrit, hæmoglobin, protein, 

glukose, methylketon, pH, massefylde, bilirubin og urobilinogen.  

  Certificeret og løbende kontrolleret i henhold til DIN EN ISO 13485:2003

Varenummer Kartonstr. Pris pr. test
v/ karton

0010.0204 100 tests 1,32 kr. BEST-
SELLER

Sarstedt kanylebokse 
Runde, sikkerhedsgodkendte Multi-Safe twin universalkanylebokse med flere aftræksmuligheder i det brede 
låg, fx til luer-kanyler. Kanyleboksene er fremstillet i polypropylen og fås i størrelser fra 0,7-5,0 l. Multi-Safe 
twin 5000 er det perfekte valg til lange genstande (varenummer 77.3894.050).

  Godkendt iht. TRBA 250, AFNOR, UN og DIN EN ISO 23907

Varenummer Beskrivelse Volumen 
l

H x Ø låg x 
Ø bund mm

Kartonstr. 
stk.

Pris pr. stk. 
v/ karton

77.3894.018 Multi-Safe twin 1800 1,8 162 x 143 x 112 100 7,20 kr.

77.3994.021 Multi-Safe twin 2100 2,1 186 x 143 x 112 100 6,85 kr.

77.3894.050 Multi-Safe twin 5000 
m/ gevind 5,0 425 x 143 x 112 45 20,35 kr.
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Graviditetstest fra WiduMed 
Graviditetstest i strimler eller kassetter til kvalitativ hCG-bestemmelse i urin. 
Følsomhed 20 IU/ml. Teststrimlerne aflæses efter 5 minutter. 
 

Thermocult® dyrkningsovn og hylde 
Robust og pålidelig dyrkningsovn fra Thermocult®. Fastindstillet temperatur 
på 35 °C (±2 °C nøjagtighed) og med mulighed for justering. 
Dyrkningsovnen har et indbygget kontroltermometer og termostat-
kontrollampe. Hylde til Thermocult® dyrkningsovn hæver dyrkningsmedierne 
over ovnbunden for optimale dyrkningsbetingelser.
 

    Få GRATIS hylde (varenummer 1591.2001) ved køb af Thermocult® 
       dyrkningsovn

Varenummer Beskrivelse B x H x L cm 
(indre mål) Pris pr. stk.

1591.2000 Thermocult® dyrkningsovn 21,0 x 14,5 x 11,0 1.661 kr.

1591.2001 Hylde 
t/ Thermocult® dyrkningsovn - GRATIS 

v/ køb af Thermocult® dyrkningsovn
 
 

Uricult® dipslides
Uricult® dipslides til påvisning af urinvejsinfektioner. 

Den ene side af sliden er pålagt CLED-agar til dyrkning af stort set alle 
typer bakterier. Den anden side er pålagt MacConkey-agar til påvisning 
af gramnegative bakterier. Uricult® plus dipslides er desuden pålagt et 

felt med Enterokok-agar, som giver sortfarvning af eventuelle 
E.coli-kolonier. 10 stk. pr. pakke.

Varenummer Beskrivelse Pakkestr. stk. Pris pr. pakke

0010.0207 Uricult® 10 68 kr.

0010.0208 Uricult® plus 10 72 kr.

Sarstedt Urin-Monovette®

Urin-Monovette® til hygiejnisk og brugervenlig håndtering af urinprøver til analyse. 
Urin-Monovetten® er velegnet både til indsamling og transport af teststrimler 
og analysatorer og fungerer samtidig som et centrifugerør til sedimentering 
(400 x g/5 min. ved 20 °C).

Urin-Monovetten® fås med borsyre, der er særlig velegnet til forsendelse af urin, 
da borsyren stabiliserer prøven i op til 48 timer, uden at den skal på køl.

  Lot-nr. IVD- og CE-mærket

Varenummer Beskrivelse ml Farvekode L x Ø mm Kartonstr. 
stk.

Pris pr. stk. 
v/ karton

10.252 Urin-monovette® 10 Gul 102 x 15 512 1,46 kr.

10.253 Urin-monovette® 
m/ borsyre 10 Grøn 102 x 15 512 3,02 kr.
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Parafilm® forseglingsfilm og dispenser 
Vandtæt, fleksibel og gaspermeabel forseglingsfilm, der bl.a. er velegnet til forsegling af petriskåle.

Varenummer Beskrivelse B mm x L m Kartonstr. 
stk.

Pris pr. stk. 
v/ karton

1674.0050 Parafilm® 50 x 75 12 191,29 kr.

1674.0100 Parafilm® 100 x 38 12 155,04 kr.

1674.1001 Dispenser - 1 244,13 kr.

1674.1005 Ekstra blade t/ dispenser 
(pakke á 5 stk.) - 1 39,37 kr.

 

Varenummer Pakning Pakkestr. 
stk.

Pris pr. stk. 
v/ pakke

86.1569.001 4 stk./pose 500 1,71 kr.

86.1569.005 Enkeltvis 500 1,33 kr.

Godkendt til praksis

Nitrilhandsken er et allergivenligt alternativ til latexhandsken, da nitril har samme barriereegenskab som latex, 
men er helt fri for det allergene latexprotein.

Varenummer Størrelse Æskestr. 
stk. Pris pr. æske Pris pr. æske 

v/ køb af 10 æsker

0860.4063 S 100 41,90 kr. 33,53 kr.

0860.4064 M 100 41,90 kr. 33,53 kr.

0860.4065 L 100 41,90 kr. 33,53 kr.

COM-TeX® nitrilhandsker
Vaskede undersøgelseshandsker uden pudder, der opfylder kravet om 
dokumenteret barriereegenskab, AQL < 1,5. Handskerne er fremstillet i hvid 
nitril, der gør det let at se, hvis handsken bliver beskidt under brug. 
100 stk. pr. æske.

  EN 455-certificeret. CE-mærket   

Udstrygningsspatler 
Gammasteriliserede udstrygningsspatler 
– også kaldet Drigalskispatler – fremstillet i polystyren. 
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Varenummer Beskrivelse Bredde
cm

Kartonstr. 
rulle

Pris pr. rulle 
v/ karton.

1108.5010 1-lags, 39 cm x 100 m 39 6 27,00 kr. 

1108.5011 1-lags, 50 cm x 100 m 50 6 28,00 kr. 

1108.5012 1- lags, 55 cm x 100 m 55 6 29,00 kr. 

1108.5013 1- lags, 59 cm x 100 m 59 6 31,00 kr.

1108.5020 2-lags, 39 cm x 50 m 39 9 15,87 kr.

1108.5021 2-lags, 50 cm x 50 m 50 9 19,04 kr. 

1108.5022 2-lags, 55 cm x 50 m 55 9 20,97 kr.

1108.5023 2-lags, 59 cm x 50 m 59 9 21,87 kr.

1108.5060
Lejepapir, 50 cm x 50 m, 
Plastcoated bagside 50 6 49,00 kr.

Lejepapir og -holder
Lejepapir i god kvalitet fremstillet af 100 % genbrugsmateriale. 

Universalholder bestilles separat. 
(varenummer 1108.5009)

Holderen monteres på undersøgelseslejet og 
passer til lejepapir med bredde 39-60 cm.

NYHED
Fås nu også 
med plastic-

bagside

Varenummer Beskrivelse Kartonstr.
stk. Pris pr. stk. Pris pr. stk. 

v/ karton

1108.0012 Desinfektionsmiddel AF, 500 ml 10 28,70 kr. 24,60 kr.

1108.0013 Desinfektionsmiddel AF, 1000 ml 12 49,00 kr. 32,00 kr.

1108.0014 Desinfektionsmiddel AF, 5000 ml 3 180,00 kr. 166,00 kr.

1108.0032 Sprayhoved, t/ 500 ml flasker 1 26,65 kr. 26,65 kr.

1108.0033 Sprayhoved, t/ 1000 ml flasker 10 26,65 kr. 24,60 kr.

Medichem® AF desinfektionsspray
Desinfektionsmiddel AF fra Medichem® til hurtig desinfektion og rengøring 
af de fleste overfladetyper. Kan anvendes i medicinsk praksis, hvor hurtig 
desinfektion er påkrævet. Produktet har et bredt virkningsspektrum overfor 
bakterier, svampe og vira og er samtidig hudvenlig og med en behagelig frisk 
duft. Produktet er fri for aldehyd og phenol og overholder de tyske retnings-
linjer for arbejdssikkerhed (TRGS 540/525). Klar farveløs opløsning, der ikke 
efterlader misfarvninger. Velegnet til desinfektion af bl.a. slanger og sonder. 
Sprayhoved bestilles separat.

  Virkningsspektrum: Baktericid, inkl. MRSA, tuberkulocid, 
 levurocid, HBV/HIV/HCV/BVDV, vaccinia-, 
 rota-, adeno- og norovirus (FCV)

Spray overfalden med 30 cm 
afstand. For den ønskede effekt 
overholdes eksponeringstiden for 
produktet. Tør herefter over med 
en ren engangsserviet.
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Tungespatler 
Tungespatler fremstillet i træ til halsundersøgelser. Tungespatlernes 
glatte udførsel gør dem velegnede til brug ved fx mund- og svælginspek-
tion. 100 stk. pr. pakke.

Varenummer Længde mm Pakkestr. 
stk. Pris pr. pakke

1942.1640 150 100 12 kr.

WISPY® vatpinde og podepinde 
Medicinske vatpinde med træskaft, der er velegnede til fjernelse af fremmedlegeme ved øjne 
eller til sårplejeprocedurer m.v. Vathovedet har en regelmæssig overflade og god sugeevne. 

Fås med lille eller stort hoved i pakker á hhv. 100 og 50 stk.

Den sterile vatpind er velegnet til brug ved sårpleje samt i situationer, hvor sterilprocedurer 
skønnes hensigtsmæssige. Individuelt indpakket. 100 stk. pr. pakke.

Podepinde uden vat til fx mundpleje. 1.000 stk. pr. pakke.

Varenummer Beskrivelse Længde 
mm

Pakkestr. 
stk.

Pris 
pr. pakke

2270.4030 Vatpind m/ lille hoved 150 100 3,84 kr.

2270.0893 Vatpind m/ stort hoved 150 50 4,20 kr.

2270.0194 Steril vatpind m/ lille hoved 150 100 52,50 kr.

2270.4032 Podepinde u/ vat 150 1.000 50,79 kr.

EKG-elektroder med bananstik
EKG-skumelektroder med bananstik til engangsbrug. EKG-elektroderne anvendes til voksne og 
er med god hæfte- og signalledningsevne. Ved sart hud anbefales brug af kontaktcreme 
(varenummer 0015.0221).

Varenummer Beskrivelse Ø mm Pakkestr. 
stk.

Pris pr. stk. 
v/ pakke

0015.0231 Bananstikelektrode, 
4 mm 50 30 0,84 kr.

Opkastpose
Hygiejnisk opkastpose til engangsbrug. 
Opkastposen er designet til at minimere risikoen for 
stænk og infektion samt minimere mængden af 
vasketøj og rengøring.

 

Varenummer Pakkestr. 
stk. Pris pr. pakke

1108.2675 50 105,54 kr.
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   Over 50 % af alle hollandske hospitaler 
 benytter Orchid Spec fra Bridea Medical  

   Vinder af Red Dot design award 2013

Varenummer Størrelse Farve Kartonstr. 
stk.

Pris pr. stk. 
v/ karton.

0016.9713 XSS Gul 100 3,03 kr.

0016.9714 XS Hvid 100 3,03 kr.

0016.9715 S Blå 100 3,03 kr.

0016.9716 M Rød 100 3,03 kr.

0016.9717 L Grøn 100 3,03 kr.

Orchid Spec engangsvaginalspekler 
Sterile engangsvaginalspekler fremstillet i transparent plastik. 
Farvekodede størrelser for hurtigere identifikation af den rigtige størrelse. 
Patientvenligt design med store runde kanter og sikker låsemekanisme.
Udviklet og testet i samarbejde med hollandske hospitaler. 
Individuelt indpakkede. 100 stk. pr. pakke.

Bedst 
i test

Varenummer Beskrivelse Pakkestr. stk. Pris pr. pakke

8900.9010 Legetøjsarmringe i ass. neonfarver, 
Ø 5,7 cm 200 262 kr.

8900.9011 Glitterdyr i plast, krybdyr, 
str. 3,5-6,0 cm 100 237 kr.

8900.9012 Hoppebolde i ass. farver, 
Ø 27 mm 250 388 kr.

8900.9013 Trolde m/ hår og diamant, 
H 2,5 cm 144 655 kr.

Legetøj
Legetøj til afledning og trøst. 

Vælg mellem legetøjsarmringe, 
glitterdyr, hoppebolde eller trolde 

til både piger og drenge.



www.hounisen.com/i-praksis eller tlf. 86 21 08 00

Salgs- og leveringsbetingelser
Ved varekøb gælder Salgs- og leveringsbetingelserne for Hounisen Laboratorieudstyr A/S. 
Alle priser er eksklusive moms, og frit leveret ved ordrer over 1.000 kr.
Ved varebestilling under 250 kr. pålægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr.
Ring 86 21 08 00, skriv til salg@hounisen.com eller besøg hounisen.com/i-praksis for at bestille varer.
Priserne gælder frem til 31/10-2018, hvis ikke andet er angivet. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Opret fast leveringsaftale med Hounisen i-praksis, 
og få dine varer GRATIS leveret på valgfri adresse 
i Danmark.

  Du får ekstra rabat på dine indkøb, da vi kan forhandle bedre priser   
 hjem til dig, når vi kender bestillingsmængden.

  Du kan få faste leverancer hver uge, hver måned, hvert halve 
 eller hele år – fuldstændig som du ønsker det.

  Du sparer lagerplads, da vi opbevarer varerne for dig på vores 
 danske varelager, indtil du får brug for dem.

Skal vi regne ud, hvor meget du kan spare? 
Send os en liste over dine forbrugsartikler 
– så giver vi et uforpligtende tilbud.
Ring 86 21 08 00 eller skriv til salg@hounisen.com 
og få et skræddersyet leveringstilbud tilpasset dine behov.

Få FRI FRAGT på dine ordrer


