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Algemeen

a. Binnenkort op Medassort een extra pagina "wet- en regelgeving". U kunt hier terecht voor wetten, regels,
richtlijnen, (veld-)normen etc. die betrekking hebben op medische hulpmiddelen

 b. De CE tool: deze website is een paar maanden geleden online gegaan en geeft u alle informatie over CE-
markering en hoe u deze kunt verkrijgen!

 c. Training Functioneel Specificeren bij de NEN: klik hier voor meer informatie
 d. Symposium "wondere wereld van medische hulpmiddelen": klik hier voor meer informatie

 e. Waarom zijn er geen mooie kinderpleisters? Welke leverancier kan hier op inspringen en ziet mogelijkheden
tot ontwikkeling? Kijk eens op de facebook pagina van Zoë (haar ouders).

Nieuws van de leverancier

Nieuwe SC® Nitrile handschoenen bij Medica Europe

Revolutionaire nieuwe verpakkingsmethode!
 Internationale studies tonen aan dat binnendoosjes van op traditionele wijze verpakte

handschoenen snel gecontamineerd raken. Dit komt door het veelvoudig aanraken
van de binnendoos door gebruikers.

Niet alleen de doos maar ook de handschoenen raken gecontamineerd. Deze
kruisbesmetting verhoogt het risico op het overdragen van bacteriën en verlaagt op
deze wijze de veiligheid en hygiëne voor zowel patiënt als gebruiker. Lees meer...

De Curan Lady van Huikeshoven
 Eenmalig katheteriseren met de Curan Lady. Na de introductie van het Nederlandse

merk Curan kiezen vrouwen steeds vaker voor de 100% lekvrije Curan Lady. Ervaar
de voordelen van Curan Lady zelf of neem voor meer informatie contact op met
Customer Service (T. 0344-651444) of uw vaste contactpersoon. Lees meer.....

Liber Medical breidt assortiment disposable instrumentarium uit! 
 Een nieuw assortiment diathermiesnoeren en -pennen. En ook het assortiment

disposable endoscopisch en laparoscopisch instrumentarium is flink uitgebreid.lees
meer....

Smiths Medical lanceert nieuwe safety website
 Veiligheid is de nummer 1 prioriteit in ziekenhuizen.

Als fabrikant van medische veiligheidsproducten vinden we het onze taak om
awareness te creëren en veiligheid te promoten in de medisch sector. Daarom hebben
we www.safetyonpoint.com ontwikkeld voor zorgmedewerkers waar alles te vinden is
op het gebied van preventie tegen prikongevallen. De site bevat informatie over
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waarom veiligheid belangrijk is en biedt oplossingen om prikaccidenten en bloedcontact te helpen voorkomen.
Ook kan men zich registreren om toegang te krijgen tot white papers en studiemateriaal. Lees meer...

Nieuws van Life&Mobility
Er zijn weer veel nieuwe ontwikkelingen op rolstoelgebied bij Life&Mobility, zoals de
Aura duwondersteuning die nu ook gecombineerd kan worden met het Match
onderstel voor zitortheses. Deze elektrisch aangedreven duwondersteuning maakt het
voortduwen van de rolstoel een stuk makkelijker; nog meer comfort en gemak voor de
begeleider dus!. Lees meer....

Plexus naalden TOP van Equip Medikey via Plastimed
Met en zonder (neuro-)stimulatiedraden. Plastimed levert op dit moment geen Pajunk plexus
naalden meer aan de Nederlandse ziekenhuizen.

Plastimed heeft na grondig zoeken een gelijkwaardig alternatief gevonden in de vorm van de
TOP echogene naalden waarbij u dezelfde echogeniteit ervaart die u gewend bent met een
aantrekkelijkere prijs. Lees meer....

Convatec: Introductie revolutionaire AQUACEL® AG+ EXTRATM 
Een vernieuwing van het AQUACEL® Ag EXTRA verband. Door toevoeging van een
nieuwe, revolutionaire zilvertechnologie (AG+) is het nog effectiever tegen
wondheling vertragende factoren. Door toevoeging van twee elementen in het
verband, is AQUACEL® AG+ EXTRA in staat om daadwerkelijk de biofilm af te
breken en effectief de infectie veroorzakende bacteriën te doden. De Hydrofiber®
waarin het zilver zich bevindt, kan vervolgens het overvloedige wondexsudaat met

daarin de afgebroken biofilm en bacteriën verwijderen. Lees meer....

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent aangemeld bij Medassort.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
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