
Producten voor  
de verzorging  
van patiënten





Voorwoord

Geachte,
medimex GmbH biedt al meer dan 50 jaar exclusieve producten op medisch gebied aan. 
Als aanvulling op ons productassortiment hebben wij onze eigen medimex productlijn ontwikkeld. 
Een eigen merkportfolio met hoogwaardige kwaliteitsproducten tegen een concurrerende prijs.

Bezoek ook onze homepage www.medimex.de om kennis te maken met ons hele assortiment.

Overzicht productgroepen: 

• Medicatie 
• Koude-warmte-kompressen 
• Verzorging en hygiëne 
• Wasconcept 
• Incontinentie 
• Beschermende schorten 
• en nog veel meer 

Bezoek ook onze homepage www.medimex.de om kennis te maken met ons hele assortiment.

Bestel- en prijsinformatie krijgt u via één van onze vakhandelspartners of via onze klantendienst op:

tel: +49.6431.7302.300  
mail: kontakt@medimex.de

We verheugen ons op een goede samenwerking. 

Uw medimex-team
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medimex medicamententrays

medimex medicamentendozen

medimex medicijnlepels

Voor een veilige verdeling van medicamenten.

•  geschikt voor alle medimex medicamentendozen 
en medimex medicijnbekers

•  voor 19 dozen en 19 medicijnbekertjes

•  met bodem
•  Levering zonder dispenser en medicijnbekertjes

Garandeert foutloze sortering van medicijnen.

•  4 vakken:  Ochtend - Middag - Avond -Nacht 
Morning - Noon - Evening - Night

• Doos van polypropyleen (PP)
•  transparant schuifdeksel van PVC

•  wegwerp
•  in braille
•  op wens leverbaar met opgedrukt logo

•  van levensmiddelveilige kunststof
•  gegradeerd

•  glad oppervlak
•  wegwerp

Voor het nauwkeurig afmeten en eenvoudig, hygiënisch toedienen van medicijnen, met name van vloeibare medicamenten.

Kleur Afmetingen (l x b x h)
[cm] Stuks/verpakking Artikelnr

wit 44,0 x 34,0 x 1,5 30 8M50101410

Kleur Stuks/verpakking Artikelnr

wit 250 8M50101430

Kleur Afmetingen (l x b x h) 
ong. [cm] Stuks/verpakking Artikelnr

wit 22,5 x 6,0 x 1,5 200 8M50101100

3

Medicamententrays | Medicamentendozen | Medicijnlepels
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Deksels voor medimex medicijnbekers classic

Kleur Stuks/verpakking Artikelnr

natuur 75 8M50101420

Kleur Stuks/verpakking Artikelnr

 rood 75 8M50101422

Kleur Stuks/verpakking Artikelnr

blauw 75 8M50101421

Kleur Stuks/verpakking Artikelnr

groen 75 8M50101423

Kleur Stuks/verpakking Artikelnr

wit 3.750 8M50101425

Kleur Stuks/verpakking Artikelnr

geel 75 8M50101424

1 2 3
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medimex medicijnbekers classic

Voor toediening en verdeling van medicijnen.
•  van polypropyleen
•  30 ml, gegradeerd

•  bijpassend: deksel 

Medicijnbekers



Vrzorging van patiënten  I  7

Kleur Afmetingen 
[cm] Stuks/verpakking Artikelnr

transparant 7,5 x 13,0 100 8M50600010

transparant 13,0 x 14,0 50 8M50600020

transparant 12,0 x 29,0 25 8M50600030

transparant 16,0 x 26,0 20 8M50600040

transparant 21,0 x 38,0 10 8M50600050

transparant 30,0 x 40,0   5 8M50600060

transparant 7,5 x 35,0 40 8M50600070

transparant 7,5 x 52,0 25 8M50600080

Kleur Afmetingen 
[cm] Stuks/verpakking Artikelnr

blauw 7,5 x 13,0 100 8M50600011

blauw 13,0 x 14,0 50 8M50600021

blauw 12,0 x 29,0 25 8M50600031

blauw 16,0 x 26,0 20 8M50600041

blauw 21,0 x 38,0 10 8M50600051

blauw 30,0 x 40,0   5 8M50600061

blauw 7,5 x 35,0 40 8M50600071

blauw 7,5 x 52,0 25 8M50600081
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medimex herbruikbare koud-warm-kompressen

Voor behandeling met warmte of koude. 

•  soepele, elastische folie met extra sterke lasnaden
•  kan meerdere malen worden gebruikt

Herbruikbare koud-warm-kompressen
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medimex gebitsbakjes

•  met inzet en deksel
• polypropyleen (PP)

•  kan in een autoklaaf worden gereinigd tot een 
maximumtemperatuur van 134 °C

•  met tandpasta
•  afzonderlijk verpakt in een plastic zakje

Voor het hygiënische bewaren van kunstgebitten. Als u reinigingstabletten gebruikt, helpt de uitneembare inzet bij een grondige reiniging.  
Het schroefdeksel biedt extra zekerheid.

Ideaal voor gebitsverzorging in klinieken, voor tandartsbehandelingen of voor dagtrips.

Kleur Stuks/verpakking Artikelnr

wit 1 8M50121115

2

3

medimex wegwerptandenborstels

medimex draagtassen voor de eigendommen patiënten

•  met beschrijfbaar adresveld en geïntegreerde 
handgrepen

•  Materiaal: LDPE

Witte kunststof draagtas met eenzijdige blauwe opdruk.

Kleur Stuks/verpakking Artikelnr

blauw 100 8M50102100

Afmetingen (l x b x h) 
ong. [mm] Stuks/verpakking Artikelnr

580,0 x 500,0 x 50,0 250 8M50109350

600,0 x 600,0 x 50,0 250 8M50109351

Gebitsbakjes | Wegwerptandenborstels | Eigendommen patiënten
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Toilettas  

•  transparant met ristsluiting

•  bruin
•  van polypropyleen (PP)

Met toiletzeep, douchelotion, haarverzorging, bodylotion, badstoffen handdoek, douchemuts, tandenborstel, tandpasta, kam en nagelvijl.

Voor uitkammen en kappen.

Stuks/verpakking Artikelnr

1 8M50104100

3

2

medimex kammen

medimex anti-slipsokken

•  met 2-zijdige coating
•  100% polyester

Kleur Grootte Stuks/verpakking Artikelnr

 rood S 48 8M50109020

groen M 48 8M50109021

blauw L 48 8M50109022

braun XL 48 8M50109023

grau XXL 48 8M50109024

Afmetingen (l) 
ong. [mm] Stuks/verpakking Artikelnr

170 50 8M50109035

125 50 8M50109036

Toilettas | Kammen | Anti-slipsokken

3
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medimex wegwerpscheerapparaten

• met mesbescherming en kam
• roestvrij 

• niet steriel

Scheerapparaten met enkel of dubbel mesje voor eenmalig gebruik. Speciaal ontwikkeld voor preoperatief gebruik.

Kleur Uitvoering Stuks/verpakking Artikelnr

blauw met 1 mesje 100 8M50103001

blauw met 2 mesje 100 8M50103002

met enkel mesje met dubbel mesje

Wegwerpscheerapparaten



Vrzorging van patiënten  I  11

1

3

2

medimex tuitbekers onderste deel

Kleur Volume [ml] Stuks/verpakking Artikelnr

melkwit 250,0 250 8M50100050

medimex tuitbekers bovenste deel

Kleur Maten opening [mm] Stuks/verpakking Artikelnr

melkwit 4,0 x 4,0 250 8M50100051

medimex tuitbekers bovenste deel

Kleur Maten opening [mm] Stuks/verpakking Artikelnr

melkwit 12,0 x 10,0 250 8M50100053

medimex tuitbekers

Voor patiënten die beperkt zijn in hun motoriek of bewegingsvrijheid. De kleine opening in het deksel  
(4 x 4 mm) is geschikt voor het drinken van vloeistoffen, de grote dekselopening (12 x 10 mm) is zeer 
geschikt voor pap en smoothies.

•  Onderste deel gegradeerd tot 200 ml.

1 2 3

Tuitbekers
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Washandjes eco

medimex washandjes eco molton

medimex washandjes classic molton

• Afmetingen: 15 x 22 cm
• ong. 75 g/m²

• needle punched
• aan een zijde open

• Afmetingen: 15 x 22 cm
• 100 % PES
• ong. 65 g/m²

• ultrasoon gelast
• aan een zijde open

Topkwaliteit, droge wegwerpwashandjes van molton. Bijzonder zacht en geschikt voor een gevoelige huid die snel geïrriteerd raakt.

Topkwaliteit, droge wegwerpwashandjes van molton. Bijzonder zacht en geschikt voor een gevoelige huid die snel geïrriteerd raakt. 

Kleur Stuks/verpakking Artikelnr

blauw/ 
wit 20 8M50104001

Kleur Stuks/verpakking Artikelnr

wit 50 8M50104002

•  Afmetingen: 15 x 22 cm
•  van polypropyleen-vlies
•  ong. 35 g/m²

•  genaaid
• aan een zijde open

Droog washandje met glad oppervlak en stevige structuur waardoor er weinig vezels worden afgegeven aan de omgeving.

Kleur Stuks/verpakking Artikelnr

wit 50 8M50104005

Washandjes
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medimex washandjes classic plus 3D

medimex vochtige washandjes classic plus 3D

medimex vochtige washandjes classic

•  gewafeld
•  Afmetingen: 15 x 22 cm
•  8 stuks in een softpack

•  Antibacterieel: antibacterieel conform DIN 13727 
en DIN 13624

•  Naaldvlies met PE-coating
•  afzonderlijk verpakt in softpack

•  Antibacterieel: antibacterieel conform DIN 13727

Huidverzorgende washandjes voor de dagelijkse wasbeurt van het lichaam zonder gebruik van water en zeep. De huid wordt niet alleen zacht en 
hygiënisch gereinigd, maar ook gehydrateerd. Naspoelen en afdrogen is niet nodig.

Vochtige shampoo cap voor verzorgende wasbeurt van de haren zonder extra gebruik van water en shampoo.

• Afmetingen: 15 x 22 cm
• Spunlaced vlies
• ong. 70 g/m²

• gewafeld en geperforeerd 
• aan een zijde open

Topkwaliteit, droge wegwerpwashandjes in uitvoering met wafelpatroon voor een nog zachter gevoel op de huid.

Kleur Stuks/verpakking Artikelnr

wit 50 8M50104010

Uitvoering Kleur Stuks/verpakking Artikelnr

classic plus 3D wit 8 8M50104020

classic plus 3D Antibac wit 8 8M50104021

Uitvoering Kleur Stuks/verpakking Artikelnr

classic wit 24 8M50104025

classic Antibac wit 24 8M50104026

Washandjes | Washandjes
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Kleur Uitvoering Stuks/verpakking Artikelnr

melkwit Polypropyleen (PP) 
Temperatuutbestendig tot 120 °C 1 8M50105150

kristalhelder

Polycarbonaat (PC)
kan in een autoklaaf worden gerei-
nigd tot een maximumtemperatuur 
van 134 °C

1 8M50105152

1 2
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medimex urinefleshouders

• wordt aan het bed van de patiënt gehangen
•  van 4 mm dikke draad met witte kunststof coating

•  Deksel met stevige ketting aan flessenhouder 
bevestigd

Houder voor hoekige urineflessen van kunststof of glas.

Kleur Stuks/verpakking Artikelnr

wit 1 8M50105160

1

medimex urineflessen voor mannen

•  Capaciteit 1.000 ml, gegradeerd
•  blauw deksel van polypropyleen (PP)

Urinefles met lange hals geschikt voor de urinefleshouder.

Urineflessen | Urinefleshouders
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medimex kartonnen wegwerp-nierschalen

medimex opvangzakken classic

•  voor gebruik bij overgeven en misselijkheid

Geschikt voor gebruik in ziekenhuis of verpleging, bijv. bij overgeven en misselijkheid. De opvangzakjes zijn ook ideaal voor gebruik onderweg bij 
reisziekte.

•  glad oppervlak •  50 stuks individueel verpakt 

Voor het opvangen van braaksel, voor het wegleggen van gebruikte instrumenten of operatief verwijderd weefsel.

Afmetingen (l x b x h)
[cm] Stuks/verpakking Artikelnr

25,2 x 15,0 x 4,8 300 8M50109001

Kleur Stuks/verpakking Artikelnr

wit 25 8M50109010

Toepassing

Nierschalen | Opvangzakken
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medimex urinecontainers

Urinecontainers met schroefdeksel

Urinecontainer van polypropyleen met groen schroefdeksel.

•  Material: polypropyleen
•  gegradeerd tot 100 ml

•  Material: Polypropylen / HDPE
•  gegradeerd tot 100 ml

Urinecontainer van polypropyleen met praktische klikdeksel.

•  rood drukdeksel met uitgietopening
• het volume heeft betrekking op de volledige capaciteit van de beker

•  Schrijfveld op container
•  het volume heeft betrekking op de volledige capaciteit van de beker

Kleur Uitvoering Volume [ml] Afmetingen (h x Ø)
[cm] Stuks/verpakking Artikelnr

transparant mit Deckel 125,0 7,0 x 6,5 500 8M50700001

transparant mit Deckel 125,0 7,0 x 6,5 100 8M50700003

transparant ohne Deckel 125,0 7,0 x 6,5 1.000 8M50700005

Vervangend deksel voor urinecontainer

Kleur Diameter (Ø) 
[cm] Stuks/verpakking Artikelnr

rood 6,5 500 8M50700006

3

Volume [ml] Stuks/verpakking Artikelnr

125,0 500 8M50700120

Urinecontainers
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•  rood drukdeksel met uitgietopening
• het volume heeft betrekking op de volledige capaciteit van de beker

•  Schrijfveld op container
•  het volume heeft betrekking op de volledige capaciteit van de beker

Beddenhoezen | Absorberende onderleggers | PE-schorten
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medimex beddenhoezen

medimex absorberende onderleggers classic

medimex wegwerp-PE-schorten

•  geruwd

Onderleggers voor extra bescherming bij incontinentie, verzorging van patiënten en verbandwissel.

Voor gebruik bij eenvoudige toepassingen van verzorging en hygiëne, bieden optimale bescherming tegen vuil op uw kleding.

•  van zeer stevig HDPE
• Grootte: 95 x 320 cm
• transparent

•  antistatisch 
• 200 stuks per rol
• apart verpakt in doos

Afdekhoezen voor ziekenhuisbedden en -nachtkastjes Voor de professionele en hygiënische opslag van meubilair na reiniging en ontsmetting.

Afmetingen (l x b)
[cm] Stuks/verpakking Artikelnr

40 x 60 30 8M50147035

90 x 60 25 8M50147037

Rol/VE Artikelnr

1 8M50109016

Uitvoering Verpakking Kleur Afmetingen (b x h) 
[cm] Stuks/verpakking Artikelnr

premium, ong. 35 μ Box wit 80,0 x 140,0 600 8M50121215

classic, ong. 16 μ Box wit 80,0 x 125,0 100 8M50121200

classic, ong. 16 μ Box wit 80,0 x 140,0 80 8M50121205

classic, ong. 16 μ Box wit 80,0 x 160,0 80 8M50121210

classic plus, ong. 20 μ polyzak,  
individueel gevouwen wit 75,0 x 125,0 100 8M50121170

classic plus, ong. 20 μ polyzak,  
individueel gevouwen wit 75,0 x 140,0 100 8M50121175

classic plus, ong. 20 μ polyzak,  
individueel gevouwen wit 75,0 x 160,0 100 8M50121180

321
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Colofon
Editor: medimex GmbH, In den Fritzenstücker 9–11, 65549 Limburg - Duitsland.  
Foto‘s/bronnen Alle rechten werden voor de catalogus vrijgegeven. 
Juridische informatie: Het kopiëren en verveelvoudigen van deze catalogus, 
ook van delen ervan, is alleen toegestaan met de schriftelijke toestemming 
van medimex GmbH. Wij behouden het recht voor wijzigingen aan te brengen 
in het assortiment.  
Geen aansprakelijkheid voor drukfouten. Beeld-, product- en kleurafwijkingen 
voorbehouden Alle afbeeldingen in deze catalogus geven de afgebeelde 
voorwerpen weer in de toestand op het tijdstip van het ter perse gaan, latere 
technische of andere veranderingen behouden wij ons voor. 20
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medimex GmbH In den Fritzenstücker 9–11 fon +49.6431.7302 300
www.medimex.de 65549 Limburg - Duitsland fax +49.6431.7302 235


