
Als u producten wilt bestellen kunt u het orderformulier downloaden op de Bestelpagina waar u naar

doorverwezen wordt wanneer u op ORDER HERE klikt.

Alle prijzen vermeld op deze website zijn zonder BTW en verzendkosten.

 

Zak Kendall ARBO Disposable EEG electrodes H124SG Ø 24 mm

Deze hoge kwaliteit disposable electrodes worden gebruikt voor het meten van EEG,

ECG en EMG. Ze worden eenmalig gebruikt en zijn zeer gebruiksvriendelijk door de

geintegreerde gel. De H124SG electrode plakt goed op de huid maar is ook prima te

verwijderen en schoon in gebruik.

Een zak bevat 50 electrodes. Ø 24 mm

Electrode type: H124SG

 
Prijs per zak (bag) € 10,95  
Product nummer  1012

 

Doos Kendall ARBO Disposable EEG electrodes H124SG Ø 24 mm

Deze hoge kwaliteit disposable electrodes worden gebruikt voor het meten van EEG,

ECG en EMG. Ze worden eenmalig gebruikt en zijn zeer gebruiksvriendelijk door de

geintegreerde gel. De H124SG electrode plakt goed op de huid maar is ook prima te

verwijderen en schoon in gebruik.

Een doos bevat 500 electrodes. Ø 24 mm

Electrode type: H124SG

 
Prijs per doos (box) van 10 zakken  € 94,95  

Product nummer  1013

 
BIG BOX Kendall ARBO Disposable EEG electrodes H124SG Ø 24 mm

Deze hoge kwaliteit disposable electrodes worden gebruikt voor het meten van EEG,

ECG en EMG. Ze worden eenmalig gebruikt en zijn zeer gebruiksvriendelijk door de

geintegreerde gel. De H124SG electrode plakt goed op de huid maar is ook prima te

verwijderen en schoon in gebruik.

Een BIG BOX bevat 6.000 electrodes. Ø 24 mm

Electrode type: H124SG
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Prijs per grote doos (big box) van 120 zakken  € 995,00 

Product nummer  1014

  

Doos Kendall ARBO Disposable electrodes H135SG * Ø 35 mm

Deze hoge kwaliteit disposable electrodes worden gebruikt voor het meten van EEG,

ECG en EMG. Ze worden eenmalig gebruikt en zijn zeer gebruiksvriendelijk door de

geintegreerde gel. De H135SG electrode plakt goed op de huid maar is ook prima te

verwijderen en schoon in gebruik.

Een doos bevat 500 electrodes. Ø 35 mm

Electrode type: H135SG

 
Prijs per doos (box) van 10 zakken  € 94,95 

Product nummer  1053

 

  

BIG BOX of Kendall ARBO Disposable electrodes H135SG * Ø 35 mm

Deze hoge kwaliteit disposable electrodes worden gebruikt voor het meten van EEG,

ECG en EMG. Ze worden eenmalig gebruikt en zijn zeer gebruiksvriendelijk door de

geintegreerde gel. De H135SG electrode plakt goed op de huid maar is ook prima te

verwijderen en schoon in gebruik.

Een BIG BOX bevat 6.000 electrodes. Ø 35 mm

Electrode type: H135SG

 
Prijs per grote doos (big box) van 120 zakken  € 995,00 

Product nummer  1054 



 

 

Ten20 Conductive Paste

Geleidende pasta gebruikt om betere geleiding te krijgen in harige gebieden waar het

EEG gemeten wordt. Pasta wordt gebruikt op een disposable elektrode. Eenvoudig in

gebruik en oplosbaar in handwarm water.

Verkrijgbaar in

Tube van 4 Oz. Product nummer  1016   €       16,95 

Pot van 4 Oz. Product nummer  1017      €       16,95

Pot van 8 Oz. Product nummer  1018      €       26,95

 

 
Nuprep

Scrub gel voor het prepareren en ontvetten van de huid. Dit wordt toegepast om de

impedantie te verlagen.

Verkrijgbaar in tubes van 4 Oz.

 

€       19,50 

 Product nummer  1019

 

 



 

 

 Alcoholdoekjes
 

Katoenen alcoholdoekjes (apart verpakt) voor het ontvetten van de huid.

200 stuks per verpakking

 

€     9,95
Product nummer   7010 

 

 

Duracell Ultra Disposable batterij CR123A

Niet-oplaadbare batterij om te gebruiken in de PET EEg 2.0, 4.0 en PET GSR.

Batterij type: CR123A

 

€       3,95 

Product nummer  1030

 

 

 


