
VINTERKAMPANJE

PANBIO™ COVID-19 IgG/IgM  
RAPID TEST DEVICE
En diagnostisk hurtigtest for kvalitativ påvisning av 
IgG- og IgM-antistoffer for SARS-CoV-2 i humant 
serum, plasma, venøst og fingerstikk-fullblod.

• Tid til resultat: 10–20 minutter
• Tilbehør til fingerstikk inngår
• Fingerstikk fullblod:
 Sensitivitet: 96,2 %
 Spesifisitet: 100 %
• Kan også brukes på venøst fullblod og plasma/serum

Kun til profesjonell bruk
 
Art. nr. ICO-T40203

PANBIO™ COVID-19 Ag  
RAPID TEST DEVICE
For pasienter med mistenkt aktiv COVID-19-infeksjon.
Krever ingen instrumentering og gir resultater på 15-20 minutter, noe som 
gjør dette til et verdifullt verktøy til pasientnær testing i ulike settinger.
Kan også være nyttig for kontaktsporing og desentralisert massetesting.

• Pålitelig, høy ytelse (sammenliknet mot PCR ved bruk av  
nasofaryngeal pensel):

 Sensitivitet: 91,4 % (94,1 % for prøver med Ct-verdier ≤ 33)  
Spesifisitet: 99,8 %

• Minimerer helsepersonellets eksponering for smitte:
 Forseglet rør med pinne som brekkes av. Ekstraksjonsrøret er  

helt lukket når det kastes

Kun til profesjonell bruk
 
Art. nr. 41FK10

TESTRESULTATER PÅ UNDER 20 MINUTTER:

VÅR FORPLIKTELSE TIL Å AKTIVT HÅNDTERE  
COVID-19 PANDEMIEN
Som verdensleder innen pasientnær diagnostikk, bidrar Abbott med sin kompetanse og 
størrelse til å hjelpe i bekjempelsen av den globale COVID-19 pandemien.

PRIS PR. TEST

43,50
PRIS PR. TEST

54,40

https://webshop.no.alere.com/panbio-covid-19-iggigm-rapid-test_1.aspx
https://webshop.no.alere.com/panbio-covid-19-ag-rapid-test.aspx
https://webshop.no.alere.com/covid/


BESTILL RASKT OG ENKELT PÅ WEBSHOP.NO.ALERE.COM ELLER RING KUNDESERVICE PÅ TLF. 24 05 68 00

CLEARVIEW IM II MONOTEST
Clearview® IM ll-testen er en hurtig, kromatografisk, 
immunologisk analyse for påvisning av infeksiøse 
mononukleose-heterofile antistoffer i fullblod, serum 
og plasma. Testen er til hjelp ved diagnostisering av 
infeksiøs mononukleose.

RASK 
• Resultater på 5 minutter
• Enkel to-trinns prosedyre

PÅLITELIG
• Innebygd kontroll sikrer riktig prosedyreteknikk
• Eksterne positive og negative kontroller følger med

FLEKSIBEL
• Testen kan brukes med flere prøvetyper: fullblod, 

serum eller plasma

• Positiv overensstemmelse : 97 %
• Negativ overensstemmelse : 99 %

 
Art. nr. CV506815N

KAMPANJEPRIS  
707,-

COMBISCREEN® KONTROLL DIP 
CHECK
CombiScreen® DIP-kontroll er beregnet for bruk 
som et analysert kvalitetskontrollmateriale for ulike 
reagensstrimler for urinanalyse og kvalitative urin 
hCG-metoder.
Pakningsvedlegget for CombiScreen DipStick urinkontroll 
inkluderer også fasitverdier for Multistix og Combur 
urinstix, samt positiv og negativ urin-hCG-kontroll.

• Oppbevaring: 2-8 °C 
• Holdbarhet etter åpning:  75 dager eller til 20 

dyppinger
• Prøvemateriale: urin
• Pakningsstørrelse:  

2 rør på 2 ulike nivå
 
Art. nr. 93010

KAMPANJEPRIS  
612,-

HEMOCUE HB 801 ANALYZER
Det nye hemoglobinsystemet fra HemoCue 
- Hb 801 - er beregnet til bruk i pasientnære 
omgivelser i primærhelsetjenesten, på sykehus og i 
blodbanksetting. 

• Bruksområde: Screening og diagnostisering av anemi
• Måleområde: 0 – 25,6 g/dL
• Prøvemateriale: kapillært eller venøst fullblod
• Prøvevolum: 10 mikroliter
• Måletid: < 1 sekund
• Beregnet hematokritverdi
• Kvalitetssikring: innebygd selvtest ved oppstart og 

annenhver time 
Brukes sammen med HemoCue Hb 801 Microcuvettes.
 
Art. nr. 121915

KAMPANJEPRIS  
2.597,-

SONICAID SRX DIGITAL 
DOPPLER FOR UTSKIFTBART 
PROBEVALG                      
Doppler som viser frekvens 
med store tall eller grafisk, for 
utskiftbart probevalg mellom 
fetal & vaskulære prober. 
 
Art. nr. SRX

KAMPANJEPRIS  
4.255,-

VASKULÆRE PROBER
XS probene har høy følsomhet og maksimerer doppler 
ytelsen for bruk i en rekke kliniske applikasjoner og 
prosedyrer. Disse inkluderer alternativene 4, 5, 8 og 10 MHz 
og den unike EZ8 8 MHz-sonden med vid stråling, som er 
spesielt godt egnet til AAI undersøkelser. 
 
Art. nr.  B10452010

KAMPANJEPRIS  
FRA 3.384,-

FETAL PROBER
OP2 XS 2 MHz-og OP3 XS 3 MHz probe med høy følsomhet
2 MHz proben er en generell probe for bruk i alle stadier av 
svangerskapet.
3 MHz proben er «valget» for mange klinikere for bruk tidlig 
i svangerskapet.
 
Art. nr.  B10452530

KAMPANJEPRIS  
FRA 3.384,-

SONICAID DIGITAL SR2 / SR3 DIGITALE 
DOPPLERE  MED FAST PROBE         
De faste probene er vanntette (IPX7) for høysensitiv FHR-
deteksjon både ved normal bruk og ved vannfødselsovervåking. 
Velg mellom 2MHz (SR2) eller 3MHz 
(SR3) faste sondealternativer. 
2MHz modellen er en generell probe for 
bruk i alle stadier av svangerskapet. 
Art. nr. SR2

FOSTERLYDSDOPPLERE
Viser fosterhjertets frekvens med store tall eller grafisk
Disse høyfølsomme håndholdte digitale dopplerne er beregnet for screening av fosterets 
hjerte i alle stadier av svangerskapet, fra så tidlig som fra 8-10 uker og helt frem til fødsel. 

AFINION BAG
Art. nr. B5592

INTRODUKSJONSPRIS 1.141,-

Afinion 2 er et resultat av flere års kontinuerlig 
innovasjon og produktforbedring, og gir pasientnære 
resultater på noen få minutter. Med sin kompakte 
størrelse og panel av tester, er Afinion 2-systemet 
ideelt for pasientnær testing, og med vår nye  
Afinion bæreveske er det enkelt å ta med seg 
instrumentet dit pasienten er. 

CRP, HbA1c, ACR OG LIPIDPANEL

FOR MER INFORMASJON OM AFINION 2  
– SE VÅRE ONLINE PRODUKTDEMO VIDEOER:

AFINION™ 2  

3MHz modellen er den valgte 
sonden for mange klinikere for 
bruk tidlig i svangerskalpet.
Art. nr. SR3

KAMPANJEPRIS 6.520,-
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https://webshop.no.alere.com/clearview-im-abon.aspx
https://webshop.no.alere.com/combiscreen-kontroll-dip-check.aspx
https://webshop.no.alere.com/hemocue-hb-801-analyzer.aspx
https://webshop.no.alere.com/sonicaid-fetaldoppler-uten-probe_1.aspx
https://webshop.no.alere.com/dopplex-vaskulaere-doppler-prober_1.aspx
https://webshop.no.alere.com/sonicaid-fetale-doppler-prober_1.aspx
https://webshop.no.alere.com/sonicaid-fetaldoppler-m-2mhz-probe_1.aspx
https://webshop.no.alere.com/carrying-bag-for-afinion-2.aspx
https://webshop.no.alere.com/alere-afinion-testsystemet/
https://webshop.no.alere.com/sonicaid-fetaldoppler-m-3mhz-probe_1.aspx
https://www.globalpointofcare.abbott/nn/support/product-installation-training/afinion2-install-training-guide.html


FORBEDRET VAGINALBELYSNING 
LED lyskilde med induktiv lading. Ingen synlige 
kontaktpunkter letter renholdet. Engangsspekulum 
er tilgjengelig i 4 forskjellige størrelser.
 
Art. nr. B40202020 

PRIS FRA 655,- PR PAKKE (18-24 stk)

KJØP 4 ESKER MED  
VAGINALSPEKLER 
OG FÅ LYSKILDEN 
GRATIS  
(VERDI 4.076,-)
 
Gjelder nye kunder.  
Kontakt kundeservice for bestilling.

WELCH ALLYN® DIAGNOSTISK SETT, 
LED
Diagnostisk sett fra Welch Allyn
Settet inneholder:

Coaxialt oftalmoskop (11720-L): 
• Coaxialt (Koaksialt) optisk system. Gir større synsfelt 

og lettere adgang gjennom små og udilaterte pupiller.  
6 blenderåpninger til allmenn- og 
spesialundersøkelser.  
28 avstandslinser fra - 25 til + 40 dioptri. 

Otoskop (25020-L): 
• Fiberoptisk belysning med LED lys på 5750°K.
• Ingen forstyrrende lyskilde i synsfeltet. 
• Høy diagnostisk kvalitet. 
Batterihåndtak. 

• Leveres i praktisk etui 
 
Art. nr. 97250-BIL 

KAMPANJEPRIS  
4.669,-

WELCH ALLYN® DIAGNOSTISK SETT
Welch Allyn’s mestselgene MacroView og PanOptic 
diagnostiske sett. 
Settet inneholder:

PanOptic oftalmoskop (WA11820): 
• Gir 5x større visning og 26 % bedre forstørrelse enn 

et standard oftalmoskop. 
Otoskop MacroView (WA23820):
• Gir dobbelt så stort synsfelt og 30 % bedre forstørring 

enn et standard otoskop. 
Li-Ion 3,5V håndtak: 
• Passer til alle Welch Allyn sine 3,5V hoder.
• Fullt ladet gir det 120 min. ytelse.

• Leveres i et  
praktisk etui

 
Art. nr. 97202-MVPS

KAMPANJEPRIS  
11.807,-

WELCH ALLYN® DIAGNOSTISK SETT, 
LI-ION
Diagnostisk sett fra Welch Allyn.  
Settet inneholder:

Coaxialt oftalmoskop (WA11720): 
• Coaxialt (Koaksialt) optisk system gir større synsfelt 

og lettere adgang gjennom små og udilaterte pupiller.  
6 blenderåpninger til allmenn- og spesialundersøkelser. 
28 avstandslinser fra - 25 til + 40 dioptri. 

Otoskop (WA20000): 
• Fiberoptisk belysning 3,5 V med kaldt, hvitt lys og 

ingen forstyrrende lyskilde i synsfeltet
Li-Ion 3,5V håndtak: 
• Passer til alle Welch Allyn 3,5V hoder 
• Fullt ladet gir det 120 min. ytelse 

• Leveres i et  
praktisk etui

 
Art. nr. WA97202-VSM 

KAMPANJEPRIS  
6.394,-

1. GREEN SERIES®  
GS300 US LAMPE  
MED TRILLESTATIV
1 LED diode 
 
Art. nr. WA44452

KAMPANJEPRIS 
5.099,-

3. GREEN SERIES® 
GS900 US/OP LAMPE 
TAKMONTERT
6 LED dioder 
 
Art. nr. WA44900-C

KAMPANJEPRIS 
27.908,-

2. GREEN SERIES®  
GS600 US LAMPE  
MED TRILLESTATIV
3 LED dioder 
 
Art. nr. WA44602

KAMPANJEPRIS 
9.044,-

SPIROMETER MEDIKRO® PRO
Medikro® Pro representerer det nyeste innen PC-
basert spirometri. Det er et nøyaktig og presist 
diagnostisk spirometer med innebygde sensorer 
for måling av omgivelsespåvirkning for automatisk 
BTPS-korreksjon i sanntid.
Klar visualisering av resultater og utmerkede 
nettverksfunksjoner. Med engangs Medikro® 
SpiroSafemunstykker unngås krysskontaminering. 

• Kalibreringsfritt
• Innebygd kontroll av temperatur, trykk og fuktighet
• 3D Barneinsentiv
• PC-basert 

 
Art. nr. M915-27FBFFFF

KAMPANJEPRIS  
14.368,-

BESTILL RASKT OG ENKELT PÅ WEBSHOP.NO.ALERE.COM ELLER RING KUNDESERVICE PÅ TLF. 24 05 68 00

ENGANGS BLODTRYKKSMANSJETTER
Øk pasientsikkerheten med alternativer som hjelper med å effektivisere  
arbeidsflyt og lagerstyring, og reduser samtidig risikoen for krysskontaminering. 

Enkeltpunkts FlexiPort-tilkobling er en praktisk innovasjon som enkelt  
muliggjør mansjettstandardisering for praktisk talt alle enheter å jobbe med  
Welch Allyn FlexiPort blodtrykksmansjetter - også til 24 timers blodtrykksmåling.

• Flexiport systemet gjør at mansjettene kan brukes både på 1 og 2 slangesystemer
• Roterbar innfesting for økt pasientkomfort
• Sterk nok til å brukes til en pasient over en lengre periode

Art. nr. WASOFT-10 Small Adult (10) 20-26 cm, eske med 20 stk.

Art. nr. WASOFT-11 Adult (11) 25-34 cm, eske med 20 stk.

Art. nr. WASOFT-12 Large Adult (12) 32-43 cm, eske med 20 stk.

KAMPANJEPRIS 862,- 

Benytt sjansen. Få 20% rabatt og invester i EKG og 24T blodtrykk. 
Kjøp flere moduler under ett og få en ekstra gunstig pris, eller kjøp enkeltvis og bygg ut senere.

MARKEDSLEDENDE PC-BASERT DIAGNOSTISK UTSTYR FRA WELCH ALLYN®

WELCH ALLYN®  

24T BT 7100 
Welch Allyn 7100 24-timers 
ambulatorisk blodtrykksmåler 
uten software, 4 batterier, en 
voksen og  en stor voksen cuff 
samt bæreveske
Art. nr. ABPM-7100 UTEN PROGRAMVARE

KAMPANJEPRIS 17.524,-
Art. nr. ABPM-7100S MED PROGRAMVARE

KAMPANJEPRIS 22.535,-

KONTAKT KUNDESERVICE FOR BESTILLING

KOMPLETT PAKKE 
EKG OG 24T. BT
Prisgunstig pakke med 
markedsledende produkter 
for hvile EKG og 24 t 
blodtrykksmåler. Leveres 
komplett med alle kabler og 
programvare.
Art. nr.  101451-AM  
EKG UTEN TOLKNING MED 24 T BT

KAMPANJEPRIS  
49.875,-
Art. nr. 101445-AM  
MED TOLKNING OG 24T. BT

KAMPANJEPRIS  
56.240,-

2.

1.

3.Green Series undersøkelseslamper fra Welch Allyn  
gir sterkere lys enn halogenlamper ved hjelp av  
LED dioder. 

• Berøringsfri bryter.
• Rent ergonomisk design

GREEN SERIES® US LAMPER

EKG KOMPLETT  
MED KABLER
Brukervennlig PC-basert hvile 
EKG fra Welch Allyn som sammen 
med programvaren ’Welch Allyn 
CardioPerfect Workstation’ gjør det 
enkelt og raskt å ta og se EKG på PC.
Art. nr. CPR-AM-UN-EB-D UTEN TOLKNING

KAMPANJEPRIS 33.319,-
Art. nr. CPR-AM-UI-EB-D MED TOLKNING

KAMPANJEPRIS 38.506,-
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https://webshop.no.alere.com/kleenspec-800-lyssystem-til-vaginalsp.aspx
https://webshop.no.alere.com/welch-allyn-led-pro-diagnostisk-sett_2.aspx
https://webshop.no.alere.com/welch-allyn-diagnostisk-sett-makrpano_1.aspx
https://webshop.no.alere.com/diag-set-otoopht-mli-ion_1.aspx
https://webshop.no.alere.com/green-series-gs300-us-lampe-gulvstativ_1.aspx
https://webshop.no.alere.com/green-series-gs900-usop-lampe-takm_1.aspx
https://webshop.no.alere.com/green-series-gs600-us-lampe-trillest_1.aspx
https://webshop.no.alere.com/spirometer-medikro-pro_1.aspx
https://webshop.no.alere.com/flexiport-bt-mansjetter-flergangs/
https://webshop.no.alere.com/welch-allyn24t-bt-7100-usoftware_1.aspx
https://webshop.no.alere.com/ekg-uten-tolknking-med-24t-bt.aspx
https://webshop.no.alere.com/ekg-uten-tolknking-med-pasient-kabel.aspx
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KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON: 
Abbott Rapid Diagnostics AS, Pb 93 Kjelsås, 0411 Oslo  TELEFON: 24 05 68 00  l  E-POST: kundeservice.no@abbott.com

NETTBUTIKK: WEBSHOP.NO.ALERE.COM  l  www.globalpointofcare.abbott

Alle priser er i NOK ekskl. mva. Tilbudsprisene gjelder t.o.m. 31.01.2021. Tilbudene gjelder ikke videreforhandlere og kan ikke kombineres med andre rabatter.  
Det må påregnes leveringstid på noen av våre kampanjeprodukter.  Vi tar forbehold om pris-/produktendringer samt evt. trykkfeil.  

LITTMANN® ELEKTRONISK 
STETOSKOP 3200
Littmann Elektronisk stetoskop med bluetooth 
trådløs  teknologi er designet  for å gi klinikere 
optimal lyd ved undersøkelse der detaljert 
diagnostikk kreves.

• Opptaks- og avspillings mulighet.
• Akustisk ytelse: 10+
• Elektronisk stetoskop anbefales også 

ved nedsatt hørsel hos kliniker.
• Enkeltsidig bryststykke.
• Valg mellom 3 forskjellige  

farger på slangen
• 2 års garanti

 
Art. nr. B10251073

KAMPANJEPRIS  
4.931,-

MEPILEX BORDER FLEX OG FLEX OVAL
Skånsom, absorberende alt-i-ett skumbandasje med Safetac teknologi og 
superabsorbenter. 

• Ingen sekundær fiksering nødvendig
• Hefter skånsomt og beskytter sårkantene, behagelig for bruker
• Kan strekkes 360 grader og følger kroppens bevegelser
• For lite- til svært væskende sår som legg- og fotsår, trykksår,  

kirurgiske sår, smertefulle sår, traumatiske sår
• Ideell for personer med følsom hud eller limallergi
• Dusjtett
• Bandasjene fås i forskjellige 

størrelser, og som både 
firkantet og oval variant

 
Art. nr. B90121042 (Flex)

KAMPANJEPRIS FRA 134,-
Art. nr. B90121043 (Flex Oval)

KAMPANJEPRIS FRA 203,-

KEISI PRØVETAKINGSBORD
Med Keisi har du alt du trenger innen rekkevidde. 

• Skrå hylle som rommer inntil 800 prøverør
• Stor solid skyveskuff (kan leveres med 2 skuffer)
• Ekstra bordflate kan trekkes ut fra begge ender
• Låsbare og svingbare hjul
• Høyde 105 cm, bredde 71 cm, dybde 46 cm

Ekstra tilbehør på bildet selges separat.
 
Art. nr. 60500

KAMPANJEPRIS  
11.296,-

OIVA PRØVETAKINGSVOGN
Praktisk prøvetakingstralle med mange 
bruksområder.

• Kjørehåndtak i to forskjellige høyder, 93 og 105 cm.
• Leveres med to hyller, dybde 60 og 45mm
• Hyllene er i aluminium med antimikrobiell lakk
• Låsbare hjul

Ekstra hylle og annet valgfritt  
ekstrautstyr, som stativ for kanylebøtte,  
kan kjøpes som tilbehør.  
 
Art. nr. 70000

KAMPANJEPRIS  
5.652,-

SPECTRO20 OG SPECTRO30 PULSOKSYMETER
Håndholdte digitale pulsoksymetre for spotsjekking. 

• Bargraf for puls og signalstyrke
• Display som viser SpO2 og puls
• Stabile målinger ved bevegelse og  

lav perifer blodgjennomstrømning
• Kan stille alarmgrenser 

på SpO2 og puls Hørbar 
og visuell alarm (kun 
Spectro30) 

• 3 års garanti
 
Art. nr. WW1020SV (Spectro20)

KAMPANJEPRIS 5.563,-
Art. nr. WW1030SV (Spectro30)

KAMPANJEPRIS 7.142,-

LITTMANN® CLASSIC III 
STETOSKOP
«Bli glad i stetoskopet ditt»
Stetoskopet er godt egnet til bruk på bl.a legekontor, 
poliklinikker, medisinske avdelinger og legevakt

• Beregnet for bruk til voksne 
og barn

• Justerbart, tosidig bryststykke 
i rustfritt stål med åpen eller 
lukket klokke

• 5 års garanti

Velg farge og finish som  
passer for deg.

Art. nr. B10251011

KAMPANJEPRIS 1.066,-

LITTMANN® KARDIOLOGI IV™ 
STETOSKOP
«Lydene du knapt kan høre er ofte de viktigste»
Littmann Kardiologi IV isolerer svake lyder, slik at du 
kan høre endringer hos pasienter selv i svært utfordrende 
miljøer. 

• Beregnet for bruk til voksne og barn
• Justerbart, tosidig bryststykke i rustfritt 

stål med åpen eller lukket klokke
• 7 års garanti

Velg mellom mer enn  
15 farger på slangen.

Art. nr. B10251012

KAMPANJEPRIS 2.289,- 

TILBEHØR TIL KEISI OG OIVA
Valgfritt tilbehør og ekstrautstyr til både Keisi 
prøvetakingsbord og Oiva prøvetakingsvogn

Art. nr. 70002 
Ekstra aluminiumshylle  
til Oiva, 45 mm 

KAMPANJEPRIS  1.417,-

Art. nr. 60526 
Hylle for kanylebøtte 
4 og 7 liter 

KAMPANJEPRIS  
561,-

Art. nr. 70001 
Ekstra aluminiumshylle til 
Oiva, 60 mm  

KAMPANJEPRIS  1.417,-

Art. nr. 60550 
Hylle for avfallsbøtte  

KAMPANJEPRIS  
751,-

Art. nr. 60525 
Hylle for kanylebøtte 
2 og 3 liter 

KAMPANJEPRIS  
561,-

Stativ for kanylebøtter til Keisi og Oiva:

Ekstra hyller til Oiva prøvetakingsvogn:

SHARPSAFE® KANYLEBØTTER 
Kanylebøtter med stor åpning som gir sikker og enkel 
avhending av nåler og sprøyter. En klar innvendig klaff 
gir ekstra beskyttelse.

• Et omfattende utvalg av beholdere for håndtering  
av skarpe gjenstander og klinisk avfall

• Enkel montering
• Midlertidig og endelig lukking

KAMPANJEPRIS FRA 29,-
Art. nr. 41105430-EA 
SHARPSAFE® 
KANYLEBØTTE 7L-STK.

Art. nr. 41005430-EA 
SHARPSAFE® 
KANYLEBØTTE 4L

Art. nr. 41405430-EA   
SHARPSAFE® 
KANYLEBØTTE 2L-STK.

Art. nr. 41455430   
SHARPSAFE® 
KANYLEBØTTE 3L
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https://webshop.no.alere.com/spectro-30-pulsoksymeter/
https://webshop.no.alere.com/spectro-20-pulsoksymeter/
https://webshop.no.alere.com/mepilex-border-flex-oval.aspx
https://webshop.no.alere.com/mepilex-border-flex.aspx
https://webshop.no.alere.com/sharpsafe-kanyleboette-2l-stk/
https://webshop.no.alere.com/sharpsafe-kanyleboette-3l/
https://webshop.no.alere.com/sharpsafe-kanyleboette-4l-stk.aspx
https://webshop.no.alere.com/sharpsafe-kanyleboette-7l-stk/
https://webshop.no.alere.com/hylle-for-avfallsboette.aspx
https://webshop.no.alere.com/hylle-for-kanyleboetter4.aspx
https://webshop.no.alere.com/hylle-for-kanyleboetter6.aspx
https://webshop.no.alere.com/ekstra-aluminiumshylle-til-oiva-60-mm.aspx
https://webshop.no.alere.com/ekstra-aluminiumshylle-til-oiva-45-mm.aspx
https://webshop.no.alere.com/littmann-elektronisk-stetoskop-3200_4.aspx
https://webshop.no.alere.com/keisi-proevetakingsbord.aspx
https://webshop.no.alere.com/oiva-proevetakingsvogn.aspx
https://webshop.no.alere.com/classic-lll-stetoskop.aspx
https://webshop.no.alere.com/kardiologi-iv-stetoskop.aspx

