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Algemeen

1. Training Functioneel Specificeren bij de NEN in 29 en 30 oktober 2014
 2. Inspectie SZW aangekondigd inzake gebruik veilige naaldsystemen

 3. Leidraad verantwoordelijkheid medische specialisten in aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische
apparatuur

 4. Rapport IGZ: Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de
ziekenhuizen

Nieuws van uw leverancier

Vision Medical Company biedt een compleet innovatief pakket aan
electrochirurgie.

Vision Medical Company biedt een breed pakket aan van Electro chirurgische
accessoires, dit pakket bestaat uit o.a: pennen, vinger-voet switches, adaptors,
mono-en bipolaire kabels, forceps, electrodes en Quivers. Lees meer...

Fixatiepleisters bij SpringMedical

Herkent u dit? Tape dat zich moeilijk laat verwijderen, huidirritatie, lijmresten of loslatende
pleisters?

Vooral bij kinderen zijn dat vervelende complicaties. Maar .......dat kan anders! SpringMedical
introduceert een fantastische nieuwe lijn van sonde- en katheterfixatiepleisters die al deze
problemen voorkomen. Lees meer...

Smiths Medical nieuwsitems

Smiths Medical heeft besloten de End-Of-Life aan te kondigen van de Graseby TM
MS pomp.

Portex® bloedafname spuit compatible met populaire ziekenhuis analysatoren.
Smiths Medical heeft in samenwerking met een Amerikaans onderzoeksbureau
een studie gedaan naar het gebruik van arteriële bloedgasspuiten in combinatie

met de meest gebruikte bloedanalyse apparatuur in ziekenhuizen. Lees meer...

Waar laat ik mijn gipszaag of mijn papegaaistang?

Technicare heeft voor u de oplossing!
  

TechnicareSystems heeft een opbergrek om papegaaistangen netjes op te bergen. Het rek heeft plaats voor 10
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papegaaistangen, is volledig vervaardig uit RVS en is te verkrijgen in verschillende modellen.
Lees meer...

Wassen zonder water is beter!
 
Verzorgers in verpleeghuizen kunnen ouderen beter wassen met
speciale doekjes dan met water en zeep. Dat blijkt uit voorlopige
resultaten van een onderzoek van het Radboud universitair medisch
centrum in Nijmegen.

Op Medassort staan diverse leveranciers die hiervoor producten
aanbieden!

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent aangemeld bij Medassort.
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