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Nieuwsbrief Medassort

Nieuws algemeen

1. Medassort bestaat 1 jaar! Inmiddels melden zich weer nieuwe leveranciers aan op de website, zoals recent de
Harting Bank en binnenkort Plastimed. De site blijft in ontwikkeling. Zo kunt u nu meerdere brochures
downloaden bij bepaalde productgroepen. Ook staat nu de naam van de website vermeld bij de leverancier.

 2. Tijdens de zomermaanden zal de nieuwsbrief 3-wekelijks verschijnen.
 3. Per 1 januari 2014 vinden er een aantal wijzigingen in het basispakket plaats. Voor meer informatie klik hier.

Nieuws van uw leverancier

Curan Advantage Plus bij Huikeshoven Medical
  

De Curan Advantage is vernieuwd en heet voortaan Curan Advantage Plus

Curan Advantage Plus
 Nieuw is de verpakking waarin het watersachet los wordt bijgeleverd.

Unieke coating
 Men kiest voor Curan Advantage Plus vanwege de uniek gladde comfortabele

coating en afgeronde katheterogen. De 2-laags coating is spiegelglad tijdens
inbrengen en bijzonder comfortabel bij uithalen. Lees meer.....

 

Nieuwe producten bij DISPO Medical
  

Atiomo-Dyseal Uterine Manipulator
 De totale vorm van de Atiomo-Dyseal voorkomt problemen met de bestaande apparaten

en minimaliseert kleurstof lekkage uit de baarmoeder bij manipulatie. Voor het jaarlijks
testen van de eileider wordt het gebruik van Atiomo-Dyseal aanbevolen. Lees meer.....

De Perifix® Katheterfixatie van BBRAUN
  

De Perifix® Katheterfixatie voor een makkelijke en veilige katheterbevestiging.

Katheterfixatie na het inbrengen van een epiduraal of perifere katheter is een
belangrijke stap in de postoperatieve pijnbestrijding na een chirurgische ingreep. Na
het inbrengen van de katheter kan er dislokatie van de katheter ontstaan welke
voorkomen kan worden door een goede fixatie. Voor deze fixatie willen wij graag uw
aandacht. B. Braun heeft voor u de perfecte oplossing. Lees meer....

  

Vernieuwde urinezakken bij Huikeshoven Medical

http://www.medassort.nl/
https://twitter.com/Medassort
https://www.facebook.com/pages/Medassort/101711343282198
http://www.zorgkrant.nl/index.php/bericht/5206-wijzigingen-basispakket-per-1-januari-2014.html
http://www.medassort.nl/nieuws/86/curan-advantage-plus-bij-huikeshoven-medical
http://www.medassort.nl/nieuws/88/nieuwe-producten-bij-dispo-medical
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Kruiskraan Flexicare Discreet
Flexicare Discreet urinezakken worden vanaf medio juni geleverd met een eenvoudig
bedienbaar kruiskraantje. De discrete beige zakken zijn voorzien van een zachte non-woven
achterzijde en soepele knikvrije slang. Lees meer....

Point-Lok® universeel veiligheidssysteem Smiths Medical
 
Een snelle en unieke oplossing ter voorkoming van prikaccidenten

Point-Lok® biedt een eenvoudige oplossing tegen prikaccidenten.Het beschermt u bij het
gebruik van naalden tot aan het wegwerpen ervan in een naaldencontainer. Lees meer.....

Prior Medical, digitale weegschaal aanbieding!
 

Een digitale personen opstap weegschaal, capaciteit 220 kg, klasse III.

Omdat de meerderheid van de personenweegschalen tegenwoordig klasse III
nauwkeurigheidsklasse heeft, wordt prijs een belangrijker gegeven. Door onze directe
distributie en service, zijn wij scherp geprijsd. Lees meer....

Eenmalig en unieke aanbieding nonin equanox en accuvein bij Innomediq
 

Het NONIN Equanox systeem voor regionale oxymetri
De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van metingen zijn belangrijk binnen de zorgsector. Dit is
ongetwijfeld ook een uitgangspunt in uw dagelijks werk. Het NONIN Equanox systeem voor
regionale oxymetrie, biedt het klinisch team betrouwbaarheid en nauwkeurigheid, ongeacht het
type, de kenmerken en de onvolkomenheden van de huid. Lees meer......

Accuvein AV300 … NU TIJDELIJK zeer scherpe ACTIE!
De eerste portable, non-contact “Vein Finder”! Essentieel bij operatie, bloedafname
en infusen aanbrengen. 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.

http://www.medassort.nl/nieuws/89/vernieuwde-urinezakken-bij-huikeshoven-medical
http://www.medassort.nl/nieuws/91/point-lok-universeel-veiligheidssysteem-smiths-medical
http://www.medassort.nl/nieuws/90/prior-medical-digitale-weegschaal-aanbieding
http://www.medassort.nl/nieuws/92/eenmalige-en-unieke-aanbieding-nonin-equanox-en-accuvein-bij-innomediq
http://www.medassort.nl/nieuws/92/eenmalige-en-unieke-aanbieding-nonin-equanox-en-accuvein-bij-innomediq
http://www.medassort.nl/
http://www.medassort.nl/nieuwsbrief/8/[unsubscribeLink]

