
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.

 

Clear-Gel - Geleidende Gel

Hoog-geleidende electrolyte gel speciaal voor het gebruik van de Waveguard Cap, welke

is gebaseerd op het electrode vervangsysteem.

Pot 500gr

 

€       29,95 

Product nummer  7030 

 

 
Tweezijdig plakkende Ringen Small

Aan twee zijden plakkende ringen om electroden op de plaats te houden.

13 x 5mm (small)

500 stuks per verpakking

 

€       32,95 

Product nummer   7003 

 

Tweezijdig plakkende Ringen Large

Aan twee zijden plakkende ringen om electroden op de plaats te houden.

20 x 8mm (large)

500 stuks per verpakking

 

€       32,95 

Product nummer   7004     

 

WaveGuard cap Small, Medium of Large

 

€     1.500,00

Product nummer  S - 7023 (geel)                                    

Product nummer  M - 7024   (rood)                                  

Product nummer  L - 7025  (blauw)

* Tevens zijn Quick fix insert electrodes, electrode ringetjes en repair elektrodes (5st)

apart verkrijgbaar. 

file:///Users/markkoppenberg/Downloads/www.brainclinics.com/bestel-procedure.html


                                 

 

 
V-vormige stickers (electrode washer)

Enkelzijdig plakkende washer om electrodes en sensors te bevestigen.

100 stuks per verpakking.

 

€       32,95 

Product nummer   7007  

 

 

Nuprep Huid Prep

EEG en ECG huid Prep.

Tube 4oz

 

€       19,50 
Product nummer   1019 

 

 

Huid Prep Gaasjes

Non-steriele, katoenen multi-purpose gaasjes (vierkant) - 5x5cm. 

100 stuks per verpakking

 

€      8,95

Product nummer   7009   



 

 

Alcoholdoekjes

 

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

200 stuks per verpakking

 

€     9,95 
Product nummer   7010 

 

 

Spuiten, 10cc, Sterile Luer-Lok

Steriele spuiten (eenmalig te gebruiken).

100 stuks per verpakking

 

 €       42,50 
Product nummer   7011 

 

 

Stompe naalden - Dispenser tips

Stompe naalden die op standaard Luer-Lok spuiten passen. Deze worden gebruikt om

gel in electroden aan te brengen.

50 stuks per verpakking.

 

€     18,50 
Product nummer   7012

 

 



Adderlink IPEPS 

Adderlink IPEPS is een KVM (Keyboard-Video-Mouse) over IP applicatie die het

mogelijk maakt om overal ter wereld toegang te hebben tot de computer, onafhankelijk

van het operating systeem (Windows, Linux, Apple). De Adderlink IPEPS wordt gebruikt

om met de Linux stimulus presentatie software te verbinden in een QEEG lab

configuratie.

 

 

€     399,00 
Product nummer   1250

 

 

 

Quik-Cap Bypass Hangdown (Cup) Electrodes (non-cephalic and ECG)

1.5 meter lead die eindigt in 1.5mm female DIN connector. Verbindt direct met headbox.

8 mm met gat

€       49,95
Product nummer   7021 

  

 

Quik-Insert Electrode, 1,5 lead sintered

Quik-Cap bypass (insert) electrode eindigt in 1.5mm female DIN connector.

Wordt geleverd met electrode houder en "O" ring.

 

€     49,95 
Product nummer   7022

 

 

O-Ring Series: vervangende Ringen voor Quikcap

Om Quik-cap electrodes te bevestigen

100 stuks per verpakking

 

€       12,50 
Product nummer   7032 

 

 



Tubular bandage

Buisvormig, elastisch stretch verband (net materiaal), Wordt gebruikt om electroden op

hun plaats te houden.

 (25m) maat 6

 

€       23,50 

Product nummer   7006

                                 

 

 

1081FG EDA Vinger Electrode (pair)

 

€       104,95 
Product numner   7026 

 

 

Wattenstaafjes - enkelzijdig 

6” non-steriele, oranje, houten, enkelzijdige wattenstaafjes (tip applicator).

€       6,95 

Product nummer 7029           

                       

  

 

Piepschuim Hoofd



Om Quik-cap op te bergen en te laten drogen na QEEG onderzoek.

 

€      29,00 
Product nummer 7031

 

 

PX-40 koptelefoon pads (2st)

Ter vervanging van de pads van de (Sennheiser) koptelefoon die in het QEEG lab wordt

gebruikt.

 

€     4,50 (per 2 stuks) 
Product nummer  7033

 

 

  

  

  


