EINDEJAARSACTIES 2019

Ontdek onze scherpe eindejaarsprijzen
Douchestoel Swift
•

Zeer stevige douchestoel met grote hygiënische uitsparing.

•

Geleverd met rug– en armsteunen.

•

In de hoogte verstelbare poten voor een ergonomische werkhouding.

•

Belastbaar tot 160 kg

Ref 4063

Douchestoel Swift

1 stuk

105,00€ / stuk excl.

Speciale prijs tot einde voorraad (OP=OP)

Toiletpapier: 2-laags zuivere cellulose 400 vel
•

Toiletpapier 2-laags wit, zuivere cellulose met zeer goede oplosbaarheid.

•

Bestel nu nog vóór de prijsstijging!

Ref 4177

Toiletpapier 2-laags

Speciale prijs bij palletafname

40 rollen

17,00€ / pak excl.

40 pakken

14,50€ / pak excl.

Cocune Incontinentie doekjes
De Cocune incontinentie 4-in-1 doekjes, ontwikkeld om het aantal handelingen bij het
verzorgen van de bewoner te verminderen.

1.
2.
3.
4.

Reinigen
Hydrateren
Verfrissen
Barrière bescherming

De huid voelt zacht, glad en fris aan.

Ref 3652

Hysop bvba

Cocune Incontinentie doekjes

Noordlaan 11 8520 Kuurne

12x25 stuks

051/24 24 92

24,88€ / karton excl.

info@hysop.be

www.hysop.be
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Ontdek onze unieke producten
Gloup Slikgel
•

Effectieve slikgel, waardoor vermalen tot een minimum herleid wordt.

•

Beïnvloedt de werking van uw medicatie niet!

•

Ideaal voor bewoners met dysfagie.

•

Het eerste medische hulpmiddel dat het slikken van medicatie vergemakkelijkt.

•

Enige veilig alternatief voor water.

Ref 3932

Gloup Original aardbei/banaan

1 stuk

14,50€ / stuk excl.

Ref 3666

Gloup Forte vanille

1 stuk

15,00€ / stuk excl.

Hysop bvba

Noordlaan 11 8520 Kuurne

051/24 24 92

info@hysop.be

www.hysop.be
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Ontdek onze unieke producten voor fixatie arm beleid
Verzwaringsdekens: Somna
De Somna dekens worden wereldwijd gebruikt bij kinderen en volwassenen die
onrustig slapen of zitten en behoefte hebben aan een goed gedoseerde en geruisloze
verzwaring. Deze dekens bewijzen hun nut bij het slapen of bij het creëren van een
rustige snoezelplek.
De belangrijkste kenmerken zijn:
•

Functioneel breed inzetbaar

•

2-in-1 functie

•

Verzwaring op basis van ingenaaide schakels in
tunnels in de lengterichting.

•

Geruisloos

•

Wasbaar op 60°C

•

Brandvertragende Trevira CS

•

CE goedgekeurd

Ref 2162

Somna Verzwaringsdeken 140x200 cm

8 kg

1 stuk

547,00€ / stuk excl.

Ref 2574

Somna Verzwaringsdeken 140x200 cm

10 kg 1 stuk

594,00€ / stuk excl.

Ref 2170

Somna Schootdeken

4 kg

339,00€ / stuk excl.

125x70 cm

1 stuk

Valmat
•

De valmat beperkt de kans op letsels bij het vallen uit bed.

•

Geen vrijheidsbeperking bij de bewoner.

•

Verhoogt de kwaliteit van zorg.

•

Geeft een gerust en veilig gevoel.

Ref 173
Hysop bvba

Valmat

90x175 cm

Noordlaan 11 8520 Kuurne

1 stuk
051/24 24 92

373,00€ / stuk excl.

info@hysop.be

www.hysop.be
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Ontdek onze scherpe eindejaarsprijzen
Tegaderm op rol
•

Bescherming van een risicovolle huid tegen wrijving en inwerking van
lichaamsvocht.

•

Waterbestendige fixatie van een primair verband.

•

Fixatie van slangen en tuben.

Ref 432

Tegaderm op rol

10 cmx10 m

1 stuk

29,52€ / stuk excl.

Bij aankoop van 4 rollen

1 stuk

24,00€ / stuk excl.

Bij aankoop van 8 rollen

1 stuk

22,86€ / stuk excl.

Wondcleanser : SanoSkin Cleanser
•

Is een fysiologische zoutoplossing gemengd met milde detergenten.

•

Vetten en eiwitten worden snel opgelost en efficiënt verwijderd.

•

Bevat glycerine die de omliggende huid beschermt en tevens zalven
gemakkelijker verwijdert.

Ref 653

SanoSkin Cleanser

250 ml

1 stuk

4,92€ / stuk excl.

Bij aankoop van 14 flessen + 2 flessen GRATIS

Principelle wondverband met boekweithoning
•

Antibacteriële formulering voor gespecialiseerde wondverzorging.

•

Indicatie voor dit product is een breed scala aan gecompliceerde wondtypes.

•

Het product mag gebruikt worden op droge en vochtige wonden.

Ref 5301

Principelle IF Geïmpregneerd verband

5 cm x 6 m

65,00 € / 10 st excl.

Ref 5301

Principelle IF Geïmpregneerd verband

8 cm x 10 m

85,00 € / 10 st excl.

Hysop bvba

Noordlaan 11 8520 Kuurne

051/24 24 92

info@hysop.be

www.hysop.be
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Eindelijk is het zo ver …. HYSOP is de enige medische groothandel die het
gamma van Nutricia (Fortimel,Cubitan, …..) mag verdelen!
Bestel uw medische bij– en vervangvoeding vanaf nu via Hysop aan prijzen
tot –25% t.o.v. de publieksprijzen in uw apotheek.

Bestellen kan enkel telefonisch of via email met vermelding “Eindejaar 2019 ”
info@hysop.be
051/24 24 92
Bezoek ook onze webshop: www.hysop.be

Leveringsvoorwaarden:
Franco levering vanaf 125 € exclusief btw
Actie geldig tot en met 31 januari 2020

Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw

Hysop bvba

Noordlaan 11 8520 Kuurne

051/24 24 92

info@hysop.be

www.hysop.be

