
Hurtigtvirkende og effektiv 
overfladedesinfektion
Effektive produkter, der er klar til brug, 
så du nemt og hurtigt kan desinficere 
relevante områder mellem patientbesøg og 
reducere risikoen for smittespredning 
i klinikken.

NYHED Flow Wipes ekstra store desinfektionsservietter
Store alkoholfri desinfektionsservietter til hurtig desinfektion af instrumenter 
og overflader i klinikken. Servietterne har et bredt virkningsspektrum mod 
svampe, vira og bakterier, herunder MRSA. Servietterne er fnugfri og præimpregnerede 
med passende mængde desinfektionsmiddel til større overflader. 

 Fri for alkohol, phenol og parfume

Varenummer Beskrivelse Størrelse 
cm

Pakkestr. 
stk

Pris 
pr. pakke.

Pris pr. pakke 
v/10 pakker

1380.1055 Desinfektionsservietter, 
dispenserboks 18 X 20 100 40 kr. 31 kr.

1380.1056 Desinfektionsservietter, refill 18 x 20 100 26 kr. 22 kr. 

Desinfektionsmiddel AF på sprayflaske
Hurtigtvirkende alkoholbaseret desinfektionsmiddel til desinfektion og rengøring af de fleste overflader. 
Bredt virkningsspektrum overfor svampe, vira og bakterier, herunder MRSA.

  Fri for aldehyd og phenol
  Overholder TRGS 540/525

Varenummer Beskrivelse Volumen ml Pris pr. stk. Pris pr stk. 
v/10 stk.

1108.0012 Desinfektionsmiddel AF, sprayflaske 500 28,70 kr. 24,85 kr.

Meliseptol® desinfektionsservietter

Varenummer Beskrivelse Størrelse cm Pakkestr. stk. Pris pr. pakke

1108.0020 Flow Wipes desinfektions-
servietter, inkl. MRSA, alkoholfri 20 x 22 80 38,40 kr.

Hurtigtvirkende desinfektionsserviet- 
ter velegnet til medicinsk udstyr og 
alkoholfølsomme overflader. 
Bredt virkningsspektrum overfor 
svampe, vira og bakterier, herunder 
MRSA. Præimpregnerede med passende 
mængde desinfektionsmiddel. 
Servietterne fås i smart dispenserboks 
og med refillpakker.

Mod 
MRSA

Uden 
alkohol
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NYHED boso medicus 
exclusive blodtryksapparat 
Elektronisk, fuldautomatisk blodtryksapparat i premiumkvalitet 
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. 

 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.

Lægens 
valg

Varenummer Beskrivelse Pris pr. stk. Pris pr. stk. 
v/10 stk.

0011.0003 Boso medicus vital 
blodtryksapparat 438 kr. 395 kr.

Varenummer Beskrivelse Størrelse cm Pris pr. stk.

0011.0019 XL-manchet 32-48 208 kr.

boso medicus vital - velegnet til klinik og udlån
Elektronisk, fuldautomatisk blodtryksapparat fra boso med hukommelse 
på op til 60 målinger. Indbygget sensorsystem og indikator til registrering 
af uregelmæssig puls eller hjerterytme. Universalmanchet (22-42 cm), 
batterier og opbevaringstaske medfølger.

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

XL-manchet til boso blodtryksapparter
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Varenummer Beskrivelse Pris pr. stk. Pris pr. stk. 
v/10 stk.

0011.0003 Boso medicus vital 
blodtryksapparat 438 kr. 395 kr.

bosotherm medical øretermometer
Digitalt, infrarødt øretermometer fra tyske BOSCH+SOHN, godkendt til 
medicinsk brug. Måler præcise værdier på blot 1 sekund og har indbygget 
alarmsignal ved feber. Viser seneste måling, når termometeret tændes. 
Ergonomisk udformet, enkelt og sikkert at anvende. Fri for kviksølv. 
Leveres med 20 engangshætter, batterier og etui. 2 års garanti.

Varenummer Beskrivelse Pakkestr.
stk.

Pris pr. stk.
v/pakke

0015.0510 bosotherm medical øretermometer 1 198,00 kr.

0015.0511 Beskyttelseshat til bosotherm 
medical øretermometer, engangs- 40 1,20 kr.

mulimed-otoscillo® professional øreskylningsapparat
Øreskylningsapparat til professionelt brug, der renser øregangen hygiejnisk, 
kontrolleret og effek tivt. Apparatet skaber en pulserende vandstråle med et 
stabilt tryk og giver besked om vandets temperatur. Leveres komplet med 100 
stk. engangsdyser. 2 års garanti.

Varenummer Beskrivelse Pakkestr. 
stk.

Pris pr. stk. 
v/pakke

0012.1001 mulimed-otoscillo® professional 
øreskylningsapparat 1 2.525,00 kr.

0012.1003 Reservesprøjtehoved 1 599,00 kr.

0012.1002 Ekstra engangsdyser 100 3,20 kr.

Reflektometer URYXXON® Relax urinanalyse
URYXXON® Relax er et fuldautomatisk point-of-care urinanalyseapparat, 
der forsimpler diagnosticering af urinvejsinfektioner (UVI) eller 
tidlige sygdomsstadier. 
Hygiejnisk non-touch betjening med automatisk aflæsning 
og udskrift af analyseresultater. Testresultatet udskrives 
på ca. 1 minut. 
Stort touchscreen-display med tydelig identifikation af 
positive testresultater. Det kompakte apparat er 
velegnet som mobil enhed, da det kan tilsluttes 
både el-net og batterier.

 SKUP-valideret og CE-mærket iht. 
 IVD-direktiv 98/79/EG

Varenummer Beskrivelse Pakkestr. 
stk

Pris pr. stk.
v/pakke

0010.0250 URYXXON® Relax 
urinanalyseapparat 1 4.200,00 kr.

0010.0251 Medi-Test URYXXON® Stick 10, 
urinstix 100 1,99 kr.

Svar på 
1 minut

Enkelt 
og bruger-

venligt
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Multi-Safe kanylebokse fra Sarstedt
Multi-Safe kanylebokse fremstillet i slagfast polypropylen med sikker lukning for 
opbevaring og transport af skarpt affald. Kanyleboksene er sikkerhedsgodkendte og 
fås i flere modeller med forskellige højder og designs. De indbyggede aftræknings- 
muligheder i låget sikrer en korrekt bortskaffelse af alt fra almindelige kanyler til 
sommerfugle med slanger.

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

Varenummer Beskrivelse Volumen l Pakkestr. stk. Pris pr. stk. 
v/pakke

77.3894.021 Multi-Safe opti 2100 2,1 10 7,50 kr.

77.3898.011 Multi-Safe medi 11 11,0 10 26,50 kr.

Varenummer Beskrivelse Pakkestr. 
stk.

Pris pr. stk. 
v/pakke.

1410.4251 Kanyle med sommerfugl, 21G x ½'', 
grøn 50 3,48 kr.

1410.4025 Almindelig kanyle, 21 G x 1½'', grøn 100 1,25 kr. 

1410.4030 Sikkerhedskanyle, 21 G x 1½'', grøn 100 1,60 kr.

Hudstansebiopsier 
Sterile hudstansebiopsier til engangsbrug. 
Hudstansebiopsierne er fremstillet i rustfrit stål og fås i 
fire størrelser. Velegnet til fjernelse af mindre
modermærker m.v.

Varenummer Størrelse Pakkestr. stk Pris pr. stk 
v/pakke

0017.0082 2 mm 20 17,68 kr.

0017.0083 4 mm 20 17,68 kr.

0017.0084 6 mm 20 17,68 kr.

0017.0085 8 mm 20 17,68 kr.

Blodprøvekanyler med multiadapter 
Sterile blodprøvetagningskanyler med multiadapter til brug 
sammen med Luer-systemer (fx katetre, blodprøvetagningssæt m.v.). 
Fås som almindelig kanyle, sikkerhedskanyle eller med sommerfugl. 
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

Varenummer Størrelse Pakkestr.
stk.

Pris 
pr. 

pakke.

0860.0060 6/S 50 203 kr.

0860.0070 7/M 50 203 kr.

0860.0080 8/L 50 203 kr.

0860.0090 9/XL 50 203 kr.

Fås også i strølserne 6½, 7½ og 8½

Steril Gentle Skin operationshandsker
Premiumkvalitet latexhandsker med god pasform 
til operation og anden steril brug. 
Allergivenlige uden pudder og thiuramin 
samt lavt indhold af protein og acceleratorer. 
Handskerne fås i 7 størrelser. Få en gratis va-
reprøve, så du kan finde den rette størrelse. 

 CE 0124,EN 455, AQL 0,65.
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Gør de daglige rutiner lette og 
hygiejniske med engangsinstrumenter af god kvalitet. 
Engangsinstrumenterne er pakket enkeltvist og sterilt 
og overflødiggør stort set instrumentopvask 
og sterilisationsprocedurer i klinikken.

Engangs-
           instrumenter

Varenummer Størrelse Farve Pakkestr. 
stk.

Pris pr. stk. 
v/pakke

0016.9713 XXS Gul 100 3,06 kr.

0016.9714 XS Hvid 100 3,06 kr.

0016.9715 S Blå 100 3,06 kr.

0016.9716 M Rød 100 3,06 kr.

0016.9717 L Grøn 100 3,06 kr.

Varenummer Beskrivelse Pakkestr. 
stk.

Pris pr. stk. 
v/pakke

0017.0100 Kirurgisk pincet, 145 mm 25 10,78 kr.

0017.0101 Anatomisk pincet, 130 mm 25 10,11 kr.

0017.0102 Splintpincet, 95 mm 25 10,88 kr.

0017.0103 Kirurgisk pincet, Adson, 120 mm 25 11,44 kr.

0017.0104 Anatomisk pincet, Adson, 120 mm 25 10,78 kr.

0017.0105 Klipsfjerner, 95 mm 50 10,44 kr.

0017.0106 Kirurgisk saks, lige, spids/spids, 145 mm 25 12,22 kr.

0017.0107 Kirurgisk saks, lige, spids/stump, 145 mm 25 12,22 kr.

0017.0108 Kirurgisk saks, lige, stump/stump, 145 mm 25 12,22 kr.

0017.0109 Irissaks, lige, spids/ spids, 110 mm 25 12,22 kr.

0017.0110 Irissaks, buet, spids/spids, 130 mm 25 12,22 kr.

0017.0111 Bandagesaks, 140 mm 25 16,00 kr.

0017.0112 Mayo-Hegar nåleholder, lige, 120 mm 25 15,55 kr.

0017.0113 Mayo-Hegar nåleholder, lige, 150 mm 25 16,89 kr.

0017.0114 Skarpske, 160 mm 25 26,22 kr.

ClinaStar engangsinstrumenter 
Sterile engangsinstrumenter fremstillet i mat, børstet stål. Individuelt 
indpakkede i dispenserboks for hygiejnisk, korrekt og enkel håndtering. 
Steriliteten har holdbarhed på 5 år.

 CE 0535

Orchid Spec 
engangsvaginalspekler 
Sterile vaginalspekler til engangsbrug,
fremstillet i transparent plastik. 
Farvekodede 
størrelser for 
hurtigere identifi-
kation af den rigtige størrelse. 
Patientvenligt design med store 
runde kanter og sikker låsemekanisme. 
Individuelt indpakkede. 100 stk./pakke.

 Mere end 50 % af alle Hollandske 
 læger benytter Orchid Spec

 Vinder af Red Dot Design Award 
 2013

Undgå
opvask
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Sekusept® aktiv - unikt produkt til rengøring og 
desinfektion af instrumenter 
Aktivt rengørings- og desinfektionsmiddel baseret på pereddikesyre med neutralt 
eller svagt alkalisk pH-værdi. Sekusept® aktiv er velegnet til både plast- og metal- 
instrumenter. Effektiv desinfektion mod et bredt spektra af mikroorganismer, inkl. 
bakteriesporer.

 Opfylder NIR-anbefalingerne udgivet af CEI
 CE-mærket iht. medicinsk direktiv MDD 93/42/EEG

Varenumm er Beskrivelse Pris pr. stk.

1107.0000 Sekusept® aktiv, 1,5 kg 377 kr.

1107.0001 Sekusept® aktiv, 6 kg 1.210 kr.

PRISTINE mild skumsæbe 
Mild og allergivenlig sæbe, udviklet til hyppig håndvask. 
Sæben blandes med luft under dispensering og bliver til en 
luftig skum, der er behagelig at anvende. 
Hygiejniske refills efterlader ikke sæberester i dispenseren. 
For øget hygiejne anbefales PRISTINE TFX™ touch free 
dispenser, der kan hænges på væggen ved siden af håndvasken.

 pH 4,7 - neutral for huden
 Uden parfume og farvestoffer

Varenummer Beskrivelse Størrelse Pakkestr. Pris pr. stk. 
v/pakke.

1107.2165 PRISTINE skumsæbe, refill 1.200 ml 2 132,50 kr.

1107.2139 TFX™ dispenser, touch free Til 1.200 ml 1 195,00 kr.
 

      Få touch free 
dispensere 

GRATIS 
ved fast 

leveringsaftale 
på PURELL® eller 

PRISTINE

Gør det nemt at 

      praktisere god hygiejne
PURELL® Advanced Gel hånddesinfektion 
Hånddesinfektionsgel med hudplejende egenskaber. En enestående 
kombination af bakteriedræbende og hudvenlige egenskaber sikrer 
effektiv hånddesinfektion uden at udtørre huden. 
Indeholder 70 % alkohol.

 Godkendt til hånddesinfektion og kirurgisk 
 hånddesinfektion af CEI

 Klinisk dokumenteret hudplejende effekt
 Uden parfume og farvestoffer
 Forligelig med nitril- og latexhandsker

Varenummer Beskrivelse Størrelse Pakkestr. Pris pr. stk. 
v/pakke

1107.2176
PURELL® Advanced Gel 
hånddesinfektion, 
refill til TFX™ dispenser

1.200 ml 2 112,50 kr.

1107.2129 PURELL® TFX™ dispenser, 
touch free Til 1.200 ml 1 195,00 kr.

PURELL® TFX™ gulvstander 
til TFX™ dispenser H: 120 cm 1 495,00 kr.

1107.2068 PURELL® Advanced Gel 
hånddesinfektion med pumpe 500 ml 1 22,50 kr.

99,99 % 
af alle 

bakterier 
dræbes efter 

30 sek.

Rene bløde hænder, 
også sidst på dagen.

1107.2324



Side 7

Komplet startpakke til praksis
Thermodesinfektor HD 450 Basic instrument- 
opvaskemaskine

 Leveres med grundkurv og instrumentstativer
 Inkl. installation og opsætning
 Selvvaliderende og selvkalibrerende
 Automatisk dataprotokol og certifikat på hver vask
 Certificeret iht. DIN EN ISO 15883-1/2 og EN 61010-2-040

Varenummer Beskrivelse Pris pr. 
stk.

0010.0550
Thermodesinfektor 
HD 450 Basic, komplet 
instrumentopvaskemaskine

29.995 kr.

POL-EKO SLW sterilisationsovne
Sterilisationsovn i høj kvalitet, der fungerer i henhold til retnings-
linjerne fra SSI, dvs. opvarmning under mekanisk luftcirkulation og 
temperaturkontrol.
Mikroprocessor med LCD-display. Nem betjening med logisk styring. 
Rengøringsvenligt interiør og eksteriør i rustrit stål.

Varenummer Beskrivelse Pris pr. stk.

1583.0000 15 liter sterilisationsovn 8.995 kr.

1583.0001 32 liter sterilisationsovn 8.995 kr.
 

Leveres 
med 

3 
programmer

 

Opfylder 
SSI 

akkrediterings-
krav

Amilin® H6 folie, poser og tape til tørsterilisation
Folie og poser til tørsterilisation med varme, stråle eller i autoklave. Amilin® H6 folie og poser er
varme- og kemikalieresistente og tåler temperaturer fra -40 til +160 °C eller 180 °C i op til 2 timer. 
Kan anvendes i tørsterilisationsovn sammen med tørsterilisationstape og kontrolindikator.

 Certificeret iht. ISO R1183D-, ASTM D789-, DIN 53122- og DIN 53380

Varenummer Beskriv-
else

Størrelse 
B x L

Tykkelse 
µm Pakkestr. Pris pr. stk. 

v/pakke

2700.0100 Folie 100 mm x 200 m 30 3 x rulle 282,00 kr.

2700.0175 Folie 175 mm x 200 m 30 2 x rulle 475,00 kr.

2701.1025 Poser 100 x 250 mm 30 1.000 stk. 1,49 kr.

2701.1045 Poser 100 x 450 mm 30 1.000 stk. 1,50 kr.

2701.1845 Poser 175 x 450 mm 30 1.000 stk. 1,86 kr.

2700.1019 Tape 19 mm x 50 m - 10 stk. 72,00 kr.

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 125 342 kr.

160 °C i 2 timer eller
170 °C i 1 time eller
180 °C i 1/2 time
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Varenummer Beskrivelse Pris pr. stk.

1 0021.0040 Kompakt, slidstærk og rummelig letvægts lægetaske  (mulighed for tilkøb af skulderrem) 2.495,00 kr.

2 0012.0110 HEINE mini 3000® XHL oftalmoskop, sort 1.092,48 kr.

3 0010.0220 Omnitest® 3 blodsukkermåler 65,65 kr.

4 0012.0021 COMBILIGHT® otoskop med etui og engangstragte 806,99 kr.

5 0015.0321 Oxytrue® FC fingerpulsoximeter, fingerstørrelse 8-26 mm 562,57 kr.

6 0015.0530 bososcope cardio stetoskop, sort 495,00 kr.

7 0011.0025 boso classico manuel blodtryksmåler med metalspændelukning 296,00 kr.

8 0015.0620 Buck reflekshammer 135,34 kr.

9 2933.1002 Chirana® engangssprøjte, 3-komponent med Luer-Konus, 2 ml 0,22 kr.

10 0015.0522 bosotherm basic termometer, rektal- 35,00 kr.

11 7700.7174 Lille kanylebøtte, 170 ml 8,83 kr.

12 1380.1000 Hounisen alkoholswabs med 82 % ethanol, 100 stk./pakke 0,05 kr.

Alt til lægetasken 
i god kvalitet og til 
fornuftige priser

7

1

2 43

5

9

6 8

10 11 12

Har du 
det  hele 

med?
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WiduMed® graviditetstest
Graviditetsteststrimler eller -kassetter til kvalitativ hCG-bestemmelse i urin. 
Følsomhed 20 IU/ml. Teststrimlerne aflæses efter 5 minutter. Opbevares ved 2-30 °C.

Varenummer Type Pakkestr. 
tests

Pris pr. test 
v/pakke

0010.0231 Teststrimler 20 2,53 kr.

0010.0230 Testkassetter 20 5,91 kr.

Mononukleose quick-test
Immunologisk et-trinstest til bestemmelse af mononukleose i 
blod, serum eller plasma med svar efter kun 5 minutter. 
Pakken indeholder 20 testkassetter, 20 engangspipetter og 
en flaske bufferopløsning.

Varenummer Beskrivelse Pakkestr. 
stk.

Pris pr.stk. 
v/pakke.

0010.0240 Mononukleosetest 20 16,85 kr.

WiduMed® Strep A-test  
Quick-test til bestemmelse af gruppe A streptokok-antigen. 
Sensitivitet 97,6 %, specificitet 97,5 %. Vælg mellem teststrimler 
eller kassetter, sidstnævnte er inkl. ekstraktionsrør, 
reagens samt sterile vatpinde.

 Klinisk valideret, certificeret og løbende kontrolleret iht. 
 DIN EN ISO 13485:2003

Varenummer Type Pakkestr. 
tests

Pris pr. test 
v/pakke

0010.0202 Teststrimler 20 8,95 kr.

0010.0203 Testkassette 20 10,62 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
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LED standerlampe
LED standerlampe med fleksibel indstilling, monteret på et 
rullestativ med 5 hjul. 
Standerlampen har lysintensitet på 40.000 lux i en afstand på 0,3 m.

Varenummer Beskrivelse Pris pr. stk.

0026.1010 Standerlampe, LED, 40.000 lux 1.995 kr.

Cardio M plus, EKG- og LFU-apparat
Brugervenligt 12 kanals EKG apparat med mulighed for 
spirometri-udbygning. 7’’ LCD farve touch screen, der 
viser alle afledninger i real-time. Udmåling og fortolkning/
diagnosticering vha. Minnesota-Code. 

 Indbygget hukommelse op til 120 EKG-optagelser
 Udskrivning i A4-format
 Mulighed for lagring på USB-stik

Varenummer Beskrivelse Pris pr. stk.

0015.0250 Cardio M Plus, EKG- og 
LUF-apparat 11.995 kr.

Få lys til arbejdet med         

           LED stativlamper
60.000

LUX

Varenummer Beskrivelse Størrelse Pakkestr. 
stk.

Pris pr. stk. 
v/pakke

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

0015.0221 Kontaktcreme 250 ml 1 29,29 kr.

EKG-skumelektroder med bananstik
Hygiejniske EKG-skumelektroder til engangsbrug, med god signalledningsevne 
til bananstik. Elektroderne sidder i sæt á fem styk på ét klisterbånd, hvilket 
forenkler håndteringen af elektroderne ved påsætning på patienten. 
Elektroderne anvendes til voksne og har god klæbeevne. 
Ved sart hud anbefales brug af kontaktcreme.

Dr. Mach LED operationslampe
Praktisk operationslampe på rullestativ med 5 hjul. 
7 LED-lyskilder giver et kraftigt lys på 60.000 lux i 
0,5 meters afstand. Lysintensitet og vinkel kan justeres 
til den enkelte opgave. 
Operationslampen fås også til montering på væg og i loftet.

Varenummer Beskrivelse Pris pr. stk.

0023.1010 Dr. Mach operationslampe, LED, 60.000 lux 7.065 kr.
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Nr. Varenummer Beskrivelse Pakkestr. 
stk.

Pris pr. stk. 
v/pakke

1 1108.2670 Nyrebækkener i pap 300 0,41 kr.

2 1108.1072 Bægre i hvid plast, 200 ml 100 0,15 kr.

3 1942.1640 Tungespatler i træ, glat udførelse 100 0,08 kr.

4
2270.4030
2270.0893
2270.0194

Medicinske vatpinde på træskaft: 
Vatpind m/ lille hoved, 150 mm
Vatpind m/ stort hoved, 150 mm
Steril vatpind m/ lille hoved, 150 mm

100
50

100 

3,88 kr.
4,24 kr.
0,54 kr.

5 2270.4032 Podepinde i træ, 150 mm 1.000 0,05 kr.

6 1108.2675 Opkastpose i hvid plast 50 2,13 kr.

7 1108.5021 Lejepapir, 2-lags, hvid, L x B: 50 m x 50 cm. 9 ruller 19,14 kr.

8 85.1016 Sikkerhedsblodlancet, 21 G, normal/grøn, til voksne og børn, CE 0124 200 0,79 kr.

9 0606.7050 Absorberende afdækning med god sugeevne, 45 x 60 cm  10 4,58 kr.

Stort sortiment af 

     prisvenlige forbrugsartikler

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Varenummer Beskrivelse Størrelse Pakkestr. 
stk.

Pris pr. stk. 
v/pakke

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

0015.0221 Kontaktcreme 250 ml 1 29,29 kr.



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 30/4-2019, hvis ikke andet er angivet. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

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

Varenummer Størrelse pakkestr. 
stk.

Pris pr. pakke 
v/10 pakker

0860.4063 S 100 29,95 kr.

0860.4064 M 100 29,95 kr.

0860.4065 L 100 29,95 kr.

Godkendt 
         til praksis

Prøv de fantastiske ultralydsapparater fra VINNO®

Mobile 3D/4D-ultralydsscannere i høj kvalitet 
– oplev VINNOs skarpe billeder, gode kvalitet og brugervenlighed. 

Prøv GRATIS i 3 uger Leasing fra 1.765,-/md
Vi stiller et VINNO® E10 apparat med tre prober 

til rådighed i din klink GRATIS i 3 uger.
Leasing af VINNO® E10 med tre prober. 

Min. 60 md for kun 1.765 kr./md. Ingen udbetaling.

Mød Hounisen til
LægeDage den 12.-16. nov. 2018 
på stand nr. 18E. 
Få en demonstration af VINNO® E10.

Modulæsker
Modulæsker fremstillet i slagfast, hård plast til ruminddeling af skuffer o.lign. 
Opnå en høj grad af fleksibilitet med æsker i varierende størrelser. 
Plasttypen er inert og vil ikke afgive eller optage stoffer fra indholdet.

Varenummer Beskrivelse Dimensioner 
mm Pris pr. stk. Pris pr. stk. 

v/ 12 stk.

2110.7501 Modul 1 75 x 75 x 66 11,40 kr. 9,98 kr. 

2110.7502 Modul 2 150 x 75 x 66 24,21 kr. 19,71 kr.

2110.7503 Modul 3 225 x 75 x 66 29,82 kr. 24,19 kr.

2110.7504 Modul 4 300 x 75 x 66 38,95 kr. 32,92 kr.

2110.7505 Modul 5 150 x 150 x 66 42,21 kr. 27,66 kr.

2110.7506 Modul 6 300 x 150 x 66 54,54 kr. 48,25 kr.

2110.7507 Modul 7 370 x 75 x 66 60,16 kr. 52,31 kr.


