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2589010 B-overall compleet inclusief koffer 3.129,74€   
Bestaande uit de volgende onderdelen:

 1 overall in de maat M
 1 overall in de maat L
 1 applicatie buik
 1 applicatie bovenbeen
 1 applicatie bil
 1 applicatie rug
 1 applicatie vrouwelijk geslachtsdeel
 1 applicatie mannelijk geslachtsdeel
 1 koffer

2589039 Tracheostoma compleet 980,33€      
Bestaande uit de volgende onderdelen:

 Tracheostoma
 Koffer met interieur
 1 x Shirley Canule
 Optibrush (4 stuks)
 Laryvox Duobrush (6 stuks)
 Metaline gaaskompres 8x9 cm (5 stuks)
 1 x Fahl Canuleband
 Humudistom O2 (2 stuks)
 Optibrush swab small (30 stuks)
 1 x Larivox Tweezers

2589040 Tracheostoma single 782,98€      
Bestaande uit de volgende onderdelen:

 Tracheostoma
 Koffer met interieur

2589044 Draagbare stoma-applicaties 518,29€      
De set applicaties stomazorg, die aan de 
huid bevestigd kunnen worden, bestaat uit 
de volgende onderdelen: 

 5 Stoma-applicaties
 Normale stoma

Dubbelloops stoma
Verzonken stoma
Paddenstoel stoma
Stoma met erytheem

 Koffer met interieur 
 Pros-Aide huidlijm 
 Huidlijm remover 
 Wattenstaafjes 
 Mini droger 
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2589012 Overall - maat S 304,86€      
De overall maat S (maat 40 tot en met 44). 
Omdat de overall over de kleding wordt 
aangetrokken komt dit zonder kleding 
overeen met de confectiematen 32 t/m 36.

2589013 Overall - maat M 221,96€      
De overall maat M (maat 46 tot en met 50). 
Omdat de overall over de kleding wordt 
aangetrokken komt dit zonder kleding 
overeen met de confectiematen 38 t/m 42.

2589014 Overall - maat L 221,96€      
De overall maat L (maat 52 tot en met 56). 
Omdat de overall over de kleding wordt 
aangetrokken komt dit zonder kleding 
overeen met de confectiematen 44 t/m 48.

2589015 Overall - maat XL 304,86€      
De overall maat XL (maat 58 tot en met 62). 
Omdat de overall over de kleding wordt 
aangetrokken komt dit zonder kleding 
overeen met de confectiematen 50 t/m 56.

2589018 Applicatie – buik 650,76€      
Deze applicatie is onderdeel van B-overall.
Op de buikapplicatie kunnen de volgende 
vaardigheden worden uitgevoerd:

 Injecteren subcutaan 
 Suprapubische katheter
 PEG-katheter en Mic-Key button
 Stomazorg

2589019 Applicatie – buik (los) 574,18€      
Deze applicatie kan gebruikt worden zonder 
B-overall. Dit betekent dat er geen 
koppelstukken naar een reservoir in de 
applicatie verwerkt zijn.
Op de buikapplicatie kunnen de volgende 
vaardigheden worden uitgevoerd:

 Injecteren subcutaan
 Suprapubische katheter
 PEG-katheter en Mic-Key button
 Stomazorg
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2589022 Applicatie – bovenbeen 317,85€      
Deze applicatie kan zowel met als zonder B-
overall worden gebruikt.
Op de applicatie van het bovenbeen kunnen 
de volgende vaardigheden worden 
uitgevoerd:

 Injecteren intramusculair
 Wondverzorging

2589024 Applicatie – bil 238,37€      
Deze applicatie kan zowel met als zonder B-
overall worden gebruikt.
Op de applicatie van de bil kunnen de 
volgende vaardigheden worden uitgevoerd:

 Injecteren intramusculair

2589026 Applicatie – rug 238,37€      
Deze applicatie kan zowel met als zonder B-
overall worden gebruikt.
Op de applicatie van de bil kunnen de 
volgende vaardigheden worden uitgevoerd:

 (Decubitus) wondverzorging

2589028 Applicatie 476,77€      
Mannelijk geslachtsorgaan
Op de applicatie van het mannelijk 
geslachtdeel kunnen de volgende 
vaardigheden worden uitgevoerd:

 Katheteriseren man
 Condoomkatheter aanbrengen
 Blaasspoelen
 Klysma toedienen
 Darmspoelen
 Schoorsteentje geven

2589030 Applicatie 476,77€      
Vrouwelijk geslachtsorgaan
Op de applicatie van het vrouwelijk 
geslachtdeel kunnen de volgende 
vaardigheden worden uitgevoerd:

 Katheteriseren vrouw
 Blaasspoelen
 Klysma toedienen
 Darmspoelen
 Schoorsteentje geven
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2589032 Prikkussen klein 158,04€      
Op het prikkussen van 10 x 10 centimeter 
kunnen de volgende vaardigheden op 
worden geoefend:

 Intracutaan injecteren
 Subcutaan injecteren
 Intramusculair injecteren

2589034 Glijmiddel 19,39€        
Glijmiddel dat bij het inbrengen van een 
katheter of ander hulpmiddel op de 
applicaties van B-overall noodzakelijk is.

2589041 Draagbare rood-gele wond 18x10 404,67€      
Op de applicatie van 18x10 kan 
wondverzorging worden geoefend en 
getoetst. De applicatie kan door middel van 
klittenband aan het lichaam worden 
bevestigd. 
Het type wond kan volledig door de 
organisatie worden bepaald.

2589046 Draagbare rood-gele wond 18x13 447,75€      
Op de applicatie van 18x13 kan 
wondverzorging worden geoefend en 
getoetst. De applicatie kan door middel van 
klittenband aan het lichaam worden 
bevestigd. 
Het type wond kan volledig door de 
organisatie worden bepaald.

2589037 Draagbare brandwond 18x13 463,50€      
Op de applicatie van 18 x 13 kan 
wondverzorging worden geoefend en 
getoetst. De applicatie kan door middel van 
klittenband aan het lichaam worden 
bevestigd.

2589038 Draagbare schaafwond 18x13 440,75€      
Op de applicatie van 18 x 13 kan 
wondverzorging worden geoefend en 
getoetst. De applicatie kan door middel van 
klittenband aan het lichaam worden 
bevestigd. 
Het type wond kan volledig door de 
organisatie worden bepaald. 
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2589042 Draagbare skin tear wond 601,09€      
Op de applicatie van 18x10 kan 
wondverzorging worden geoefend en 
getoetst. De applicatie kan door middel van 
klittenband aan het lichaam worden 
bevestigd.
Het type wond kan volledig door de 
organisatie worden bepaald.

2589043 Draagbare diabetische voet 1.705,54€   
De ‘diabetische voet’, die kan worden 
aangetrokken, bevat een aantal 
karakteristieke wonden.
De applicatie bestaat uit de volgende 
onderdelen:

 Diabetische voet
 Koffer met interieur
 100 paskousjes

2589047 Poort-Path 992,46€      
De ‘Poort-Path’ is een applicatie waar men 
handelingen mee kan oefenen omtrent het 
verzorgen van de poortkatheter en het 
inbrengen van een Hubernaald. De 
applicatie wordt geleverd inclusief 
geïmplanteerde poortkatheter. De applicatie 
wordt geleverd in een koffer.

2589048 Draagbare (ont)hechtings applicatie 595,38€      
Single
Op de applicatie van 12 x 12 kan het 
plaatsen van de hechtingen en het 
verwijderen van de hechtingen worden 
geoefend en getoetst. De applicatie kan 
door middel van klittenband aan het 
lichaam worden bevestigd. 
De applicatie wordt geleverd met de 
volgende onderdelen: 

 2 stuks Ethilon 3-0 (75 cm) 
 5 Stitch cutters – 6,5 cm 
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2589050 Draagbare (ont)hechtings applicatie 746,42€      
Compleet
Op de applicatie van 12 x 12 kan het 
plaatsen van de hechtingen en het 
verwijderen van de hechtingen worden 
geoefend en getoetst. De applicatie kan 
door middel van klittenband aan het 
lichaam worden bevestigd. 
De applicatie wordt geleverd met de 
volgende onderdelen: 

 1 naaldvoerder – 16 cm 
 1 anatomisch pincet – 14,5 cm 
 1 rechte schaar – 14 cm 
 36 stuks Ethilon 3-0 (75 cm) 
 100 Stitch cutters – 6,5 cm 

2589051 Hechtvloeistof 40ml 15,50€        
Met de hechtvloeistof hecht tijdelijk de 
meeste chirurgische tapes, verbanden, 
stomazakjes, enz. De vloeistof heeft een 
lage viscositeit die gemakkelijk borstelt en 
snel droogt. De hechting blijft enige tijd 
bestaan. 
De hechtvloeistof kan worden verwijderd 
met de reinigingsvloeistof. 

2589052 Reinigingsvloeistof 100ml 16,50€        
Met de reinigingsvloeistof kan de 
hechtvloeistof worden verwijderd 

2589053 Mannelijk genitaal gebied  1.315,08€   
Stand alone 
De stand alone applicatie van het mannelijk 
genitaal gebied is 10 cm x 18 cm x 15 cm 
(breedte x lengte x hoogte).  

De volgende vaardigheden kunnen worden 
uitgevoerd: 

 Katheteriseren man 
 Condoomkatheter aanbrengen 
 Hygiëneproducedure 
 Blaasspoelen 
 Rectiole toedienen 
 Zetpillen toedienen
 Schoorsteentje zetten 
 Klysma toedienen 
 Peristeen anaal irrigatie 
 Katheterzak verwisselen
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2589054 Vrouwlijk genitaal gebied  1.250,08€   
Stand alone 
De stand alone applicatie van het vrouwlijk 
genitaal gebied is 10 cm x 18 cm x 15 cm 
(breedte x lengte x hoogte).  

De volgende vaardigheden kunnen worden 
uitgevoerd: 

 Katheteriseren vrouw 
 Hygiëneproducedure 
 Blaasspoelen 
 Rectiole toedienen 
 Zetpillen toedienen
 Schoorsteentje zetten 
 Klysma toedienen 
 Peristeen anaal irrigatie 
 Katheterzak verwisselen
 Vaginale orrigatie
 Vaginale zetpillen inbrengen
 Tampon inbrengen
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