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Alle priser er eks. mva. Prisene gjelder f.o.m. 01.10.2022 t.o.m. 28.02.2023. 
Frakt og leveringstid kan tilkomme enkelte varer. Vi tar forbehold om trykkfeil og avvikende bilder.

Hygiene og desinfeksjon

Antibac
Overflatedesinfeksjon 75% kluter 300 stk 

Klutene er beregnet til bruk på områder hvor behovet for 
rask og effektiv desinfeksjon av overflater og utstyr er 
hyppig og egner seg derfor godt til bruk blant annet hos 
helseinstitusjoner. 

Klutene inneholder 75% alkohol av farmasøytisk kvalitet 
og dreper bakterier, ulike virus og sopp. De 22x22 cm store 
klutene er godt fuktet med desinfeksjonsvæske, og dras 
enkelt ut gjennom lokket og rives av. Lokket tetter godt og 
sørger for at klutene bevarer fuktigheten. Art.nr. 364016

790,-599,-

Antibac
Dispenser SMART model X berøringsfri sort 

Dispenser til 1000ml refillflasker hånddesinfeksjon og håndsåpe. 
Indikatorer viser væskenivå og batteristyrke, og lyser opp når 
man beveger seg i nærheten. Driftssikker og pålitelig dosering. 

Antibac
Dispenser EASY model X hvit

Dispenser til 1000ml refillflasker hånddesinfeksjon og håndsåpe. 
Driftssikker og pålitelig dosering. Pumpen aktiveres enkelt med et 
lett trykk på dekselet. Væskenivået er godt synlig i vinduet. 

Art.nr. 392764

Art.nr. 392643

Gratis ved 
kjøp av refill fra 

Helseservice!

Tilgjengelig tilbehør: Dråpefanger (art.nr. 398293, 394130) og 
stålhendel for hygienisk albuebetjening (art.nr. 394142). 
Tilbehør må kjøpes separat.
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Oxivir
Rengjørings- og desinfeksjonsserviett Oxivir Excel 

Oxivir Excel wipes er en bredspektret desinfeksjons- og 
rengjøringsserviett. 100 servietter i pakken. Produktet 
har kort virketid og er basert på patentert akselererende 
hydrogenperoksid. Kan brukes på harde, ikke-porøse og ikke-
invasivt medisinsk utstyr.

Art.nr. 407022

Mini-Fogger
Mini Fogger Oxine Nano Spray 

Mini Fogger Oxine Nano Spray er et håndholdt system for enkel 
desinfisering. Perfekt til å desinfisere generelle områder på 
en enkel og effektiv måte med f.eks. Oxine Pro Desinfeksjon. 
Tanken rommer 200 ml.

Instrumentet er oppladbart med USB type C og batteriet holder 
til ca. 70 minutters bruk. Art.nr. 417079

Oxine Pro
Overflatedesinfeksjon Oxine Pro 1 liter 

Overflatedesinfisering til profesjonelt og privat bruk. Skånsom 
og alkoholfri desinfeksjon med svært høy og bredspektret 
antibakteriell effekt. Fjerner bakterier og virus raskt og effektivt 
(Covid-19, Norovirus, Poliovirus) 60 sek. kontakttid. EN14476.

Uåpnet holder produktet i 12 måneder, åpnet holder det seg i 2 
måneder.

Art.nr. 415803

167,-110,-

2.907,-1.900,-

130,-99,-



Tendercare 
Naturlig hudpleie utviklet for helsesektoren

Tendercare er en svanemerket hudpleieserie av høy kvalitet, spesielt 
utviklet for å ta godt vare på både huden din og miljøet. Serien dekker de 
aller fleste hudpleiebehov – og fordi produktene fås både med og uten 
parfyme, er Tendercare et ideelt valg for helsesektoren.

Serien inneholder pleiende hudkremer og milde såper som er laget for at alle skal kunne 
få glede av naturlige og pleiende kvalitetsprodukter – uansett om du er hjemme eller 
på sykehjemmet. Resultatet er en komplett hudpleieserie til en konkurransedyktig pris, 
som samtidig ivaretar spesielle behov. 

Hudpleieproduktene fra Tendercare er: 

• svanemerket
• allergivennlige
• laget med naturlige ingredienser
• brukervennlige
• konkurransedyktige på pris

Blant kremene finner du også tre spesialkremer som er utviklet spesielt med tanke 
på hud som trenger litt ekstra omsorg: en effektiv barrierekrem som fungerer som et 
beskyttende lag for utsatt hud, en sinksalve som er utviklet for å gi rask lindring til 
sprukket, irritert eller sår hud, og en fet hudkrem med 70% fettinnhold for hud med 
ekstra fuktighetsbehov.

NYHET: Siden juli 2022 fås alle spesial-
kremene våre på blåresept. Vi feirer med 
gode priser!

Alle priser er eks. mva. Prisene gjelder f.o.m. 01.10.2022 t.o.m. 28.02.2023. 
Frakt og leveringstid kan tilkomme enkelte varer. Vi tar forbehold om trykkfeil og avvikende bilder.



Barrierekrem 100ml 

Barrierekrem er for pleie og beskyttelse av irriterte og 
utsatte hudområder. Produktet er vannavstøtende og har 
en fuktighetsbevarende effekt. Inneholder økologisk Aloe 
Vera og naturlige vegetabilske oljer og fett, som virker 
mykgjørende og fuktighetsgivende på huden. Parfymefri. 

Sinksalve uten parfyme 100ml 

Sinksalve, med 12% sinkoksid, er utviklet for å gi rask 
lindring til sprukket, irritert eller sår hud. Salven danner en 
beskyttende membran på huden og har en tørkende effekt. 
Inneholder naturlige vegetabilske oljer og fett som virker 
mykgjørende og fuktighetsgivende på huden. Eliminerer 
rødhet og irritasjon. Sterkt vannavstøtende.

Fet hudkrem 200ml
 
Utviklet for pleie av områder med meget tørr hud. Kremen 
virker gjenopprettende på hudens fuktighetsbalanse og 
gjør huden myk og smidig. Produktet inneholder verken 
farge eller parfyme og er dermed velegnet til sensitiv hud. 
Det høye fettinnholdet på 70% tilfører fett og danner en 
beskyttende film på huden. Benyttes etter behov på kropp, 
hender og ansikt.

65,-
14,- 

Art.nr. 411019

Art.nr. 400114

Art.nr. 400115
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57,-
16,- 

125,-29,-

Våre spesialkremer



LIKO
Pasientløfter Viking M  

Viking M mobilløfter er et godt forflytningshjelpemiddel 
for både voksne og barn. Med 3 ulike løftehøydeposisjoner 
gir Viking M mobilløfter fleksibilitet for de fleste 
løftesituasjoner, slik som løfting til og fra rullestol, seng, 
toalett og gulv.

Max løftekapasitet: 205 kg.
Leveres med Universal SlingBar 450.

Seil ikke inkludert.

LIKO
Originalseil mod. 200 M Poly 

• Basismodell som passer de fleste brukere 
• Bra til løft til og fra plan stilling 
• Gir støtte for hele ryggen og hodet 
• Tilbakelent sittestilling
• Material: Polyester

LIKO
Originalseil mod. 200 M FS Poly 

• Basismodell som passer de fleste brukere 
• Bra til løft til og fra plan stilling 
• Gir støtte for hele ryggen og hodet 
• Tilbakelent sittestilling 
• Material: Polyester med forsterkede benstøtter

Art.nr. 410707

Varenummer: 410639

Art.nr. 358003

2.021,-

1.570,-

25.169,-

19.600,-

1.925,-

1.570,-

Art.nr. 410639

Alle priser er eks. mva. Prisene gjelder f.o.m. 01.10.2022 t.o.m. 28.02.2023. 
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INVACARE
Dacapo Comfort Plus

En trykksårforebyggende madrass som understøtter behandling 
og forebygging av trykksår ved lav og middels risiko. 

Madrassen er skåret i nøkkelhull-formede firkanter i ulike 
størrelser. Dette gir en fleksibel overflate som gir god 
trykkfordeling ved at kroppen synker ned i materialet. 
Skummets åpne cellestruktur er dampgjennomtrengelig og lar 
kroppen puste.

Madrassen har god ettergivelse samtidig som den raskt får 
tilbake opprinnelig form.

Mål: 200x85x15cm

INVACARE
SB 755 

SB 755 er en regulerbar seng som er et 
optimalt hjelpemiddel til eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse.  

Sengen kombinerer komfort, enkel håndtering 
og sikkerhet - både til hjemmepleie og 
institusjonsbruk.

Firedelt liggeflate og fire motorer gir mange innstillingsmuligheter. 
Funksjonene gir gode posisjoneringsmuligheter, høy liggekomfort og 
bidrar til forebygging av trykksår.

SB 755 er utstyrt med en automatisk tilbakeføring av ryggen som 
minimerer friksjon. Integrert liggeflateforlenger både i hode- og 
fotenden.

Mål: 80x200cm
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Art.nr. 206327

Art.nr. 358229

25.155,-  14.900,-

4.397,-2.600,-



STEELCO
Vaskedekontaminator DS 500 SCL 171L 400V 

Kompakt underbenk-modell for rengjøring og termisk desinfeksjon samt 
tørking av alle typer dentale og kirurgiske instrumenter på 2 eller flere nivå. 
Kapasitet på opptil 8 DIN instrumentkurver, kammervolum 
på 171 liter. 

Instrumentet har kondenstørk for åpne instrument 
som ikke skal pakkes inn før sterilisering. Temperaturen 
overvåkes av 2 uavhengige sensorer. Standard 
dampkondensator forhindrer utslipp av varm og fuktig 
luft i vaskerom. Overdimensjonert vaskepumpe sikrer høy 
vaskeeffekt.

Trippel vannfiltrering av prosessvannet fanger opp skitt 
og sørger for at dette ikke resirkuleres og ødelegger 
vaskepumpe. 

Stort utvalg av dedikerte vaskeinnsatser for en lang rekke applikasjoner. 
Innsatser bestilles separat. 

Art.nr. 417392

106.865,-68.990,-

PURE
Dekontaminatorvæske (5L)

PURE
Tørremiddel (5L)

Passer sammen med....

671,-

250,-
764,-270,-

Art.nr. 318429 Art.nr. 339825

Alle priser er eks. mva. Prisene gjelder f.o.m. 01.10.2022 t.o.m. 28.02.2023. 
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CARINA
Undersøkelsesbenk Ovalia 2 hydraulisk

2-delt hydraulisk høydejusterbar 
undersøkelsesbenk. Høyden kan justeres fra 49 til 
85cm. Bredde på liggeflate er 70cm. Benken tåler 
vekt på opptil 150kg.

Undersøkelsesbenken er utstyrt med rullholder 
for undersøkelsesark og to pedaler - en på hver 
side av benken. 4 hjul med diameter 150 mm med 
sentrallås. 

Nakkestøtten justeres med to gassfjærer.
Art.nr. 298476

41.206,-25.998,-

BECKMAN
Akuttvogn komplett

En kompakt, fleksibel og solid akuttvogn med god plass 
for alt nødvendig akuttutstyr. Vognen er produsert med 
aluminiumsprofiler og rødt kompaktlaminat. 

Vognen leveres komplett med inndelingssett i skuffene, 
defibrillatorhylle, IV-stativ, hjertebrett låseklaff for 
plombering (dekker alle skuffene), 4 hjul på 10cm i 
diameter, hvorav 2 med brems. 

Om kompaktlaminat: Kompaktlaminat er resistent mot 
vann, syre, alkaliske midler, flammer og er et materiale 
som er enkelt å vaske og vedlikeholde. Platene i 
kompaktlaminat er motstandsdyktig mot søl fra blod og 
medikamenter og tåler vanlige desinfeksjonsmidler som 
brukes i helsesektoren.

Mål: 600x480x980mm

Art.nr. 438968

21.618,-13.200,-



PERFECT O2
Oksygenkonsentrator

PerfectO2 V er en kompakt oksygenkonsentrator som gir fra 
0,5 til 5 liter oksygen per minutt. Konsentratoren er svært 
sikker i bruk, med SensO2-system som overvåker oksygenets 
renhet, trykk og flow samt alarm som utløses ved feil. 

PerfectO2 V er kompatibel med Homefill II, som gir friheten 
til å kunne fylle egne oksygenflasker. Instrumentet er 
stillegående, enkelt å betjene og trenger ingen periodisk 
vedlikehold de første tre årene.

Art.nr. 242392

15.863,-8.900,-

FLAEM
Forstøver NebulAir Plus RF7 

Robust inhalasjonsapparat, med profesjonell holdbarhet og 
kvalitet. Hendig innebygget oppbevaring for tilbehør, alltid 
for hånden. Like godt egnet for utleie til hjemmebruk som 
på legekontoret.

Art.nr. 438568

2.472,-1.950,-

KAIXIN
Blærescanner BVT02 

Liten og lett anvendelig blærescanner - veier kun 750 
gram, med probe og batteri. 3,5t LCD fargeskjerm med 
bred innsynsvinkel. Ved å gjennomføre en enkel, og rask 
(4 sekund), skanning av urinblæren kalkuleres urinvolum 
automatisk. Forskjellige pasientmodus etter størrelse (barn, 
voksen, adipøs). Kontrastregulerbar og konfigurerbar alarm. 
Størrelse: 99x98x25mm LxHxB.

67.980,-
34.900,-

Art.nr. 404753

Alle priser er eks. mva. Prisene gjelder f.o.m. 01.10.2022 t.o.m. 28.02.2023. 
Frakt og leveringstid kan tilkomme enkelte varer. Vi tar forbehold om trykkfeil og avvikende bilder.
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COMEN
Pasientmonitor NC3 BT/SpO2/puls

En lettlest monitor med stor skjerm og få knapper. Måler 
blodtrykk, SpO2 og Puls. Kompakt og lettvekt – kun 1,2 kg. 
12 timersbatterikapasitet. Leveres med SpO2 sensor voksen, 
voksen blodtrykksmansjett (27,5-36,5cm) og 3 meters slange til 
blodtrykk. Art.nr. 415391

15.227,-8.900,-

LUOFOCON
Silikonfoam border 10x10cm

Skumbandasje med silikonheft. Ideell for avansert sårbehandling.
Bandasjen kan ligge på inntil 7 dager, men må byttes ved lekkasje 
eller mistanke om infeksjon. Ved infiserte sår bør bandasjen 
skiftes oftere etter vurdering av lege. Art.nr. 422998

190,-120,-per pk á 10 stk

MICROLIFE
BT app WatchBP AFIB+ABI vaskulær

Nøyaktig blodtrykksmåler og kardiovaskulær screeningmonitor 
med flere funksjoner. Enkel å bruke. Dobbel armmansjett for 
måling på begge armer samtidig. Screeening av atrieflimmer 
samt rask, enkel og nøyaktig måling av ankel/arm-indeks. Art.nr. 432467

14.336,-
11.200,-

CREATIVE MEDICAL
Pulsoksymeter Håndholdt

Et robust apparat med opptil 18 timers batteritid. Leveres med 
probe for voksen, men kan utstyres med flere varianter av 
prober til både barn og spedbarn. Er kompatibel med BCI- og 
Noninprober. Art.nr. 445696

8.961,-4.900,-



Helseservice er din totalleverandør på medisinske forbruksvarer i hele 
Nord-Norge. Vi har et bredt sortiment som dekker det daglige behovet for 
medisinske forbruksvarer og annet utstyr i offentlig og privat sektor til alle 
helserelaterte institusjoner. 

Hos Helseservice får du mye mer!
I tillegg til medisinske forbruksvarer, utstyr og velferdsteknologiske 
løsninger, har Norengros Helseservice også personlig oppfølging. 

Vi veileder og kurser ansatte i helsetjenesten og håndterer varer på 
blåresept med levering direkte på døra i hele Nord-Norge. Vi har en 
egen medisinteknisk avdeling som utfører reparasjoner av utstyr og 
periodisk ettersyn og vedlikehold.

Vi har helsebutikker på Stokmarknes og i Kirkenes, og åpner snart 
en butikk i Storgata 17 i Bodø. Følg med på nettsiden vår!

Kontakt oss
Du kan nå oss på e-post under hs@norengros.no og på telefon 
under 76 11 75 00 på hverdager mellom 08:00 og 16:00. 

Under norengros.no/helseservice finner du mer informasjon, 
våre aktuelle kampanjer og kontaktinformasjonen til alle 
ansatte.

Ta en snarvei til 
nettsiden vår!

Scan koden.

Avdeling Stokmarknes 
Måkeveien 43 
8450 Stokmarknes 

Avdeling Bodø 
Teglverkveien 19 
Inngang A-2 
8006 Bodø 

Avdeling Tromsø 
Sjølundveien 3 
9016 Tromsø

Hovedkontor og helsebutikk

Avdeling Kirkenes 
Kjelland Torkildsens gate 7 
9900 Kirkenes

Helsebutikk: GoHelse

Våre avdelinger

norengros.no

hs@norengros.no

76 11 75 00 

fb.com/helseservice


