Voordeelprijzen

Geniet van korting in november en december

In onze thuiszorgwinkels vindt u
hulpmiddelen die uw leven een stuk
gemakkelijker en comfortabeler
maken. Hulpmiddelen die u helpen bij

189,95

dagelijkse handelingen, de verzorging,

159,-

uw werk of hobby. Wij ontvangen u
graag in onze thuiszorgwinkels of
bestel uw hulpmiddelen online via
www.medicura.nl | 088-007 11 00
Zorgwinkels
Boxtel		
Geldrop
Helmond
Nieuwegein - beperkt assortiment
Oss		
Roermond
Uden
Utrecht
Weert
Den Bosch - beperkt assortiment

Rollator INDOOR Wheelzahead
De Indoor Wheelzahead rollator is een gebruiksvriendelijke rollator voor binnenshuis.
De rollator is licht van gewicht en heeft een kleine draaicirkel. Hierdoor is de rollator zeer
wendbaar en kunt u zich makkelijk in huis voortbewegen, zelfs in kleine ruimtes! Ondanks

Deze acties zijn geldig van 1 november t/m
31 december 2021. Eventuele drukfouten zijn
onder voorbehoud en kunnen daarom geen
rechten aan verleend worden.

het lichte gewicht is de rollator zeer stabiel. Hierdoor geeft de rollator goede steun en
loopt u makkelijk en vol vertrouwen. (art. 1009568)

LED loeplamp Daylight Magnificent
Deze loeplamp is ideaal voor hobby’s, handwerk en lezen.
Het is mogelijk om de buis te verwijderen en de staande loep

LED tafel loeplamp Fysic
Deze loeplamp biedt extra goed zicht en licht, bijvoorbeeld

als tafellamp te gebruiken. De lens heeft een vergroting van
1,75 keer en een goede verlichtingssterkte. (art. 1011959).

bij het lezen van een krant of allerlei andere hobby’s. Met
dit tafelmodel heeft u uw handen vrij. Met een lens van 5
dioptrie krijgt u een vergroting van 2,25 keer. (art. 1012307).

49,95
,95

39

112,75

+ gratis handloep
t.w.v. € 29,50

Bedbescherming B-sensible
De bedbescherming van B-sensible is ontwikkeld om

van

een zo hygiënisch mogelijke situatie te creëren in bed.

17,95
tot
152,95

Het assortiment bestaat uit een kussenbeschermer,
matrasbeschermer en dekbedbeschermer. De beschermers
zijn volledig waterdicht, maar toch ventilerend. De producten
zijn gemaakt van 100% natuurlijk materiaal, namelijk Tencel
stof. Dit materiaal is net zo sterk als polyester, maar zo
zacht als zijde. Het materiaal neemt zeer goed vocht op. De
producten weren huisstofmijt en zijn anti-bacterieel en antiallergisch. De beschermers zijn in verschillende afmetingen en
kleuren verkrijgbaar. Kom naar een van onze thuiszorgwinkels
om het gehele assortiment te bekijken!

Badborstel Atlantis

Antislip Sokken

Lichte badborstel waarmee u uw rug en benen beter kunt

Deze antislip sokken verkleinen het risico op vallen op gladde

bereiken. De zachte borstelharen reinigen uw huid zonder

oppervlaktes. De sokken zijn gemaakt slijtvast katoen en

krassen. Aan de steel zit een ophanglus waaraan de borstel

de zolen beschikken over antislip noppen. Verkrijgbaar in

opgehangen kan worden om te drogen. (art. 1009300).

verschillende maten en kleuren. (art. 1009523, 1009524,
1009525).

16,95

Gratis lenen

7,95
per paar

Bij Medicura helpen we u aan medische hulpmiddelen. U

Klantenservice

kunt bij ons 26 weken lang gratis medische hulpmiddelen

Onze klantenservice is van ma t/m vrij van 8.00

lenen. Ons uitleen assortiment wordt namelijk door uw

tot 18.00 uur en zaterdag van 8.30 t/m 17.00 uur

zorgverzekering vergoed! U bestelt zelf kosteloos de

telefonisch of per e-mail bereikbaar.

zorgproducten die u nodig heeft. Dit kan via de website
of telefonisch! Met de gegevens die u aan ons doorgeeft,

Spoedgevallen

regelen wij de verdere afhandeling en declaratie met uw

Voor spoedgevallen zijn we ook buiten kantooruren

zorgverzekeraar. Dat is wel zo makkelijk!

telefonisch bereikbaar met onze 24/7 spoeddienst.

Gratis bezorging en installatie

088 - 007 11 00

Voor 17.00 uur besteld is volgende werkdag in huis

info@medicura.nl

De declaratie regelen wij met uw zorgverzekeraar

www.medicura.nl

