Voordeelprijzen
Geniet van korting in januari en februari

In onze thuiszorgwinkels vindt u
hulpmiddelen die uw leven een stuk
gemakkelijker en comfortabeler
maken. Hulpmiddelen die u helpen bij
dagelijkse handelingen, de verzorging,
uw werk of hobby. Wij ontvangen u

84,95
,95

graag in onze thuiszorgwinkels of

64

bestel uw hulpmiddelen online via
www.medicura.nl | 088-007 11 00
Zorgwinkels
Boxtel		
Geldrop
Helmond

79,95
,95

Nieuwegein - beperkt assortiment

59

Oss			
Uden
Utrecht
Weert
Den Bosch - beperkt assortiment

Scooter & Wheely Cosy Splash voetenzak
De volledig water- en winddichte voetenzak beschermt u tegen alle weersomstandigheden. Zo blijft uw onderlichaam gedurende een rit met de scootmobiel of rolstoel
tijdens een regenbui droog. Dankzij de gewatteerde binnenvoering worden uw benen
ook verwarmt. De voetenzak is voorzien van een stevige rits die eenvoudig met een koord

Deze acties zijn geldig van 1 januari t/m
28 februari 2022. Eventuele drukfouten zijn
onder voorbehoud en kunnen daarom geen
rechten aan verleend worden.

omhoog getrokken kan worden. (1007889, 1009399, 1008317).

Topro paraplu
Deze paraplu met houder is speciaal ontworpen voor

Ice-cover schoenovertrek
De schoenovertrek van Vitility geeft extra grip op gladde
ondergronden, zoals sneeuw of ijs. De voorzijde is
voorzien van 6 spikes en de achterzijde van 4 spikes. De
schoenovertrek is flexibel en buigt soepel tijdens het
afwikkelen van uw voet. U kunt de elastische overtrek
eenvoudig over uw schoenen of laarzen schuiven.

de Topro rollators. De paraplu zorgt er voor dat u bij
regenachtig weer droog blijft. U kunt hem ook als parasol
gebruiken. De paraplu is eenvoudig aan de rollator te
bevestigen. Zo hoeft u de paraplu niet in uw handen te
houden en heeft u optimale steun van uw rollator. De
montagebeugel wordt bij de paraplu geleverd.
(art. 1003118).

107,95
Gratis
bij aankoop van
een artikel uit
deze folder

Lichttherapielamp
Een lichttherapielamp, ook wel daglichtlamp genoemd, geeft
licht dat vergelijkbaar is met daglicht. Tijdens de donkere
herfst- en winterperiode is het daglicht zwakker. Het is overdag
ook minder lang licht. De verstoring van het natuurlijke dag-

109,-

en nachtritme kan een winterdepressie tot gevolg hebben.
Het gebruik van een lichttherapielamp kan de sombere en
vermoeide gevoelens tijdens zo een depressie verminderen.
De daglichtlamp FW-400 van Fysic is een 10.000 lux LED lamp
en geeft sterk, wit licht. De lichtintensiteit is instelbaar. Het licht
bevat geen ultraviolet straling en is dus niet schadelijk voor de
huid. Het compacte model is goed te gebruiken in een huiselijke
omgeving en op kantoor. (art. 1010704).

Veneto sta-op-stoel

James stoelleestafel

De sta-op-stoel Veneto beschikt over veel relax functies. Dit zorgt

Deze kwalitatief hoogwaardige en stabiele stoelleestafel

voor een hoog zitcomfort. De rugleuning en voetenbank kunnen

is ideaal te gebruiken in combinatie met een sta-op-stoel.

apart van elkaar versteld worden. De stoel heeft een draaivoet

De stoelleestafel is in hoogte verstelbaar en eenvoudig

die automatisch vergrendelt bij de sta-op functie. Uitgevoerd met

verrijdbaar. Het beukenhouten blad heeft een vast deel en

3 motoren en standaard met accu. (art. 1012493).

een opklapbaar deel, dat kan dienen als boekenstandaard.
(art. 1008399)

2495,-

299,95

2395,incl. Batterykit

PneumoKiss rolstoelkussen
Dit rolstoelkussen heeft een vulling van koudschuim en biedt

Klantenservice

veel zitcomfort. Het kussen heeft een afneembare hoes

Onze klantenservice is van ma t/m vrij van 8.00

met ritssluiting. De ribstructuur van het kussen zorgt voor

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

vochtregulatie. Het kussen is voorzien van een anti-sliplaag.

telefonisch of per e-mail bereikbaar.

Afmeting 44 x 43 cm. (art. 1007400).

Spoedgevallen
Voor spoedgevallen zijn we ook buiten kantooruren

Gratis
bij aankoop van
een rolstoel

telefonisch bereikbaar met onze 24/7 spoeddienst.
088 - 007 11 00
info@medicura.nl
www.medicura.nl

