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Promotie ter ere van de 10000 Quest tafel !
16% KORTING OP QUEST - DENEO - DUOLYS

+ bij aankoop van een Quest kunt u kans maken  
via loting om uw tafel terugbetaald te krijgen.  

Vul daartoe voor 15/05 het formulier in op www. promotal.com.

150130 Duolys elektrische hoog-laagtafel met hielsteunen 4105,53 € 3445 €
150131 Duolys elektrische hoog-laag onderzoekstafel  4662,13 € 3915 €
 met kunstof beensteunen en block ‘n roll wieltjes
150132 Duolys elektrische hoog-laagtafel met hielsteunen  4589,53 € 3855 €
 + Block ‘n roll wieltjes
150120 Quest elektrische hoog-laag tafel - plat ligvlak 65cm 2499,86 € 2099 €
150121 Quest elektrische hoog-laag tafel - plat ligvlak 65cm 2526,27 € 2121 €
  + hellende functie (trendelenburg en anti-tendelenburg)
150128 Quest Lux elektrische hoog-laag tafel - gevormd ligvlak 73 cm 2980,23 € 2499 €
150129 Quest Lux elektrische hoog-laag tafel - gevormd ligvlak 73 cm  3005,64 € 2525 €
  + hellende functie (trendelenburg en anti-tendelenburg)
150123 Quest onderzoekstafel : supplement : ligvlak 75 cm breedte ipv 65 107,69 € 90 €
150122 Optie : Rollend onderstel (Block ‘n Roll) voor Quest 407,77 € 342 €
150140 Deneo behandelingsstoel - met vaste hoogte - zonder rotatie 1966,25 € 1650 €
150141 Deneo behandelingsstoel - met vaste hoogte - met rotatie 2203,41 € 1850 €
150142 Deneo behandelingsstoel - met variabele hoogte 2619,65 € 2199 €
 (hydraulisch hoog/laag) + rotatie
150143 Deneo bloedafnamestoel op wieltjes 2388,54 € 1999 €
 met vaste hoogte, rotatie en sit&go

Deneo

Deneo

Duolys met hielsteunenQuest met plat ligvlak Duolys met beensteunen

Quest Lux met gevormd ligvlak



Deforce Medical BVBA - Nijverheidsstraat 1 - 8850 Ardooie
Tel: 051/311 911 - Fax: 051/315 036 - info@deforcemedical.be - www.deforcemedical.be

> MODERNE WONDZORG : FLEN PHARMA

PROMO DOKTERS
(Geldig tot 20/06/2015)

Deforce Medical BVBA
Nijverheidsstraat 1
8850 Ardooie

Tel: 051/311 911
Fax: 051/315 036

info@deforcemedical.be
www.deforcemedical.be Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Flaminal Forte® : voor sterk exsuderende wonden
016131 Flaminal Forte  30 gr 1 st 14,80 € 13,99 €*
016132 Flaminal Forte 50 gr 1 st 21,65 € 19,99 €*
016139 Flaminal Forte 500 gr 1 st 102,00 € 94,95 €*
Flaminal Hydro® : voor weinig tot matig exsuderende wonden
016135 Flaminal Hydro 30 gr 1 st 14,80 € 13,99 €*
016136 Flaminal Hydro 50 gr 1 st 21,65 € 19,99 €*
016137 Flaminal Hydro 500 gr 1 st 102,00 € 94,95 €*
Flamigel®: voor oppervlakkige brandwonden en lichte wonden (schaafwonden, snijwonden, ..)
016138 Flamigel 250 gr 1 st 17,25 € 15,99 €*
Flamirins®: Isotone oplossing om wonden te reinigen
016133 Flamirins 250 ml 1 st 6,35 € 5,99 €*
Extracalm® kalmeert, verkoelt en herstelt langdurig de vochtbalans  
wanneer de huid jeukt, pijnlijk, rood of geïrriteerd is
016140 ExtraCalm - hydrogelspray 150 ml 1 st 7,85 € 6,99 €*

Enzym Alginogels®  - Een nieuwe generatie in wondzorg! 
Enzym Alginogels® kan je aanbrengen in elke fase op elk type wond:
chronisch of acuut, gecontamineerd of geïnfecteerd.

info@fl enpharma.com   -   www.fl enpharma.com

Een nieuwe generatie in wondzorg!                          

Flaminal ®

    Enzym Alginogels®  -

4 in 1
Continu debridement                                          

  Antimicrobieel                                                                                                      

  Vochtige wondheling

  Wondrandbescherming / niet cytotoxisch

T.                                    

I.                                   

M.

E.

*Actie geldig tot en met 15 mei 2015.

> HANSAPLAST UNIVERSAL - WONDPLEISTERS
5314

Hansaplast universal  
assortiment - FAMILY PACK

100 st
9,95 € - 8,50 €

 Geschikt voor het bedekken van alle soorten kleine wondjes.
 Het materiaal is ademend en waterafstotend.
 Het niet klevende wondkussen beschermt de wond  
    en werkt schokdempend.
 Inhoud van de doos:
    58x 19x72cm, 10x 30x72cm, 4x 50x72cm & 28x 23mm
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 Stoel - en bankposities worden met 1 klik bereikt
 Zeer groot ligcomfort
 Hoogte verstelbaar van 45 tot 96cm
 Hoogte-instelling via voetbesturing
 Gemakkelijk toegang rond de tafel
 2 volledig instelbare Quick Exam posities,  

zodat u met 1 enkel impuls kunt kiezen uit 
2 favoriete onderzoeksposities.

NIEUW - LANCERING - EMOTIO
ELEKTRISCHE ONDERZOEKSTAFEL

150165 eMotio elektrische onderzoekstafel - hoog/laag -  4658,50 € 4390,00 €
 met voetpedaal en 4 geprogrameerde posities - wieltjes 
150166 Optie : stopcontact voor eMotio onderzoekstafel 121,00 € 100,00 €
150167 Optie : paar hielsteunen voor eMotio onderzoekstafel  280,72 €
150168 Optie : paar inklapbare hulphandgrepen voor eMotio onderzoekstafel  306,13 €

eMotio, innovaties in 
dienst van de prak-
tijk

de geheel elektrische eMotio bank is de meest doeltreffende onderzoeks-

bank die ooit werd ontworpen en wil de nieuwe assistent zijn van huisartsen 

en specialisten. 

promotal heeft namelijk het grootste onderzoek ooit uitgevoerd op het gebied 

van medische onderzoeksmeubels onder 200 artsen afkomstig uit 6 europese 

landen. 

Het eindproduct dat het resultaat is van drie jaren ontwikkeling, biedt de arts 

de mogelijkheid om zich volledig te kunnen concentreren op de diagnose 

en zowel tijd als ruimte te winnen. de patiënt heeft meer comfort en minder 

stress wat een evenwichtige dialoog bevordert. 

Stoel- en bankposities worden met

1 klik bereikt

Gemakkelijke toe-

gang rond de bank

Met eMotio, herorganiseert Promotal medische consulta-

ties rondoM drie tHeMa’s:  

geliJKe Behandeling :

ontvangst en onderzoek in zittende positie

Lage stand tot 45 cm

Zachte veilige elektrische bewegingen

Meer evenwichtige relatie tussen arts en 

patiënt

(optionele) hulphandgrepen

Zeer groot ligcomfort

Geschikt voor patiënten tot 205 kg 

Uw favoriete posities met één enkele impuls : twee 

100% instelbare onderzoeksposities, terug naar de ont-

vangstpositie, Bank- en fauteuilposities

Gemakkelijk en snel toegang rondom de bank

optionele gynaecologische positie met de mogelijkheid 

het bekken tot een hoogte van 105 cm te brengen

Uw favoriete ontvangst-en onderzoeksposities in één klik

geheel elektrisch : hoogte, helling van rugdeel en beensteunen wor-

den moeiteloos ingesteld

ergonomische bediening : hoogte- en hellinginstelling (optioneel) met 

behulp van voetbesturing en roterend bedieningspaneel

Lage stand tot 45 cm, hoge stand tot 96 cm

elektrisch geactiveerde wieltjes door vasthoudcontact 

Pediatrische & gynaecologische onderzoeksposities

Hoogte verstelbaar 

van 45 tot 96 cm

Hoogte-instelling via 

voetbesturing

 inklapbare hulphandgrepen 

paar hielsteunen

 Hoofdsteun

Beugel lamp

 elektrisch verstelbare schuine
gynaecologische stand 

 ingebouwde netvoedingsaansluiting 

ref. 40922 

ref. 40850

ref. 11679-01

ref. 40950

ref. 40300

eUrope, Uk, Us - ref. 40400-1 
dk, it, aUs, sW – ref. 40400-2

Zeer groot ligcomfort

2 volledig instelbare Quick Exam 

posities, zodat u met 1 enkele impuls 

kunt kiezen uit 2 favoriete onde-

rzoeksposities

eFFiciËntie: ergonomisch in het geBruiK : 

accessoires

oPties
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NIEUW> AUTOMATISCHE BLOEDDRUKMETING 
   VAN DE ENKEL/ARM INDEX

313000 Automatische Bloeddrukmeting van de enkel-arm index 1675,00 €
+ GRATIS SET LARGE MANCHETTEN (313002) (Ter waarde van 189 €)

313001 Rolstatief voor bevestiging ABPI MD toestel 294,00 €

HOE GOED STROOMT UW BLOED?
Preventieve bloeddrukmeting vanaf 45 jaar

- in 3 minuten - snel - pijnloos - simpel
+ GRATIS WACHTZAALPOSTER A2
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> MODERNE WONDZORG - BSN MEDICAL
020490 Cuticell classic 5 x 5 cm (individueel verpakt) 50 st 12,75 €
020491 Cuticell classic 10 x 10 cm (individueel verpakt) 10 st 4,92 €
020495 Cuticell classic 10 x 10 cm (individueel verpakt) 36 st 9,99 €
020496 Cuticell classic 10 cm x 7 m (in doos) 1 st 15,30 €

020327
Cutimed Siltec 

PLUS
10 x 10 cm

10 st
45,55 €

020326
Cutimed Siltec 

PLUS
5 x 6 cm

10 st
33,92 €

020781
Fixomull Transparent     

10cmx10m
23,50 € 
19,95 €

020256
Cutimed acute 10% 

125ml - 1st
9,99 €
020245

Cutimed acute 5% 
125ml - 1st

9,99 €

020782
Fixomull Transparent     

15cmx10m
37,50 € 
34,95 €

Cuticell® Classic - Steriel paraffine gaascompres (vergelijkbaar met Jelonet)

 minimale inkleving
 houdt het wondbed vochtig
 laat het exsudaat op een natuurlijke wijze door
 aangewezen bij tal van oppervlakkige wonden
    zoals brandwonden, scheurwonden en sommige ulcera

Cutimed Siltec PLUS - Schuimverband met  
superabsorbeerders en siliconen contactlaag

 Beschermende polyurethaanfilm met hoge luchtdoorlaatbaarheid
 Optimaal exsudaatbeheer
 Exsudaatbeherend schuimverband
    met superabsorbeerders
 Huidbeschermende siliconen contactlaag
 Plus = lichtklevend

NIEUW

PRIJSDALING

 super hydraterend schuim
 brengt de hydratatie van de 
    huid, terug in evenwicht
 maakt de huid soepel
 dringt snel in de huid
 geen afsluiting van de poriën
 laat geen vetsporen na

Waterdichte, 
ademende
 fixatiefilm 

op rol.
Latexvrij.

> ONTSMETTINGS- EN REINIGINGSDOEKJES
016038

Hygiënische vochtige 
doekjes - pocket versie 

15 st - 0,65 €
+ GRATIS ref.016038

(Ideaal voor in de wagen, 
handtas of onderweg)

016037
Reinigings/ontsmetting

doekjes in dispenserdoos
110 st - 3,75 €

+ GRATIS ref.016038
(Ideaal voor kleine  

oppervlakten en instrumenten,  
bevat 80% alcohol)

016039
Patiëntendoekjes met Aloe Vera in 

 (hersluitbare) dispenser verpakking
64 st - 3,15 €

+ GRATIS ref.016038
(Ideaal voor handen en gezicht, 

zowel voor volwassenen als kinderen)

BIJ AANKOOP VAN 1 VAN DEZE DOEKJES, ONTVANGT U  
GRATIS EEN PAKJE HYGIËNISCHE DOEKJES (15ST)
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264409 Eucerin Sun Fluid 30 50 ml 13,20 €
264410 Eucerin Sun Fluid 50 + 50 ml 14,00 €
264429 Eucerin Sun gezichtscrème 30 50 ml 13,20 €
264411 Eucerin Sun gezichtscrème 50+ 50 ml 14,00 €
264421 Eucerin Sun Oil Control Dry Touch SPF30 Gezicht - nieuw 50ml 13,20 €
264422 Eucerin Sun Oil Control Dry Touch SPF50 Gezicht - nieuw 50ml 14,00 €
264413 Eucerin Sun lotion extra light 30 150 ml 14,80 €
264412 Eucerin Sun lotion extra light 50 150 ml 15,92 €
264414 Eucerin Sun Kids spray 50+ 200 ml 16,81 €
264428 Eucerin Sun Kids Lotion 50+ 200 ml 15,20 €
264427 Eucerin Sun Kids Lotion 50+ 400 ml 18,32 €
264415 Eucerin Sun After sun lotion 150 ml 10,81 €
264416 Eucerin Sun Allergy crème gel  spf25 150 ml 15,20 €
264424 Eucerin Sun Allergy crème gel  spf 50 150 ml 16,41 €
264417 Eucerin Sun Spray 50+ 200 ml 17,20 €
264418 Eucerin Sun Spray 20 200 ml 15,92 €
264419 Eucerin Sun Transparent Spray SPF 30 200 ml 16,48 €
264420 Eucerin Sun Transparent Spray SPF 50+ 200 ml 17,28 €
264423 Eucerin Sun Mist Transparant Dry Touch SPF 30 - nieuw 200ml 16,72 €
264425 Eucerin Sun Mist Transparant Dry Touch SPF 50 - nieuw 200ml 17,50 €

SUN MIST TRANSPARENT DRY TOUCH
 Een snelle, makkelijk en multi-positie toepassing (Mist, 90°)
 Verfrissend en absorbeert onmiddellijk 
 Transparent 
 Hoge bescherming, waterbestendig 
 Speciaal ontwikkeld voor de gevoelige huid van het lichaam 
 Ook geschikt voor acne

SUN OIL CONTROL DRY TOUCH
 Onmiddellijk en langdurig Dry Touch en anti-glans effect
 Lichte textuur, plakt niet 
 Niet-comedogeen, zonder parfum en zonder parabenen

VOORDELEN
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> EUCERIN - VERZORGINGSPRODUCTEN

BIJ AANKOOP VAN 
1 FLES EUCERIN DOUCHE OLIE 1L, 

*ONTVANGT U GRATIS 
EEN TUBE EUCERIN 

BODY LOTION ONDER DE DOUCHE 
VAN 50ML.

264335  PH5-Eucerin douche-olie 1000ml  24,00 €
*Zolang de 

voorraad strekt.

> DÜRASOL RUSTICANA - SPECIALE EDITIE
140330
Durasol 

Rusticana 
Groot

 2 zijtassen
leer

Rood met wit kruis
499,00 €

140331
Durasol 

Rusticana 
Groot

 2 zijtassen
leer

Groen met wit kruis
499,00 €


