
23-4-2021 Nieuwsbrief Medassort

www.medassort.nl/nieuwsbrief/5/nieuwsbrief-medassort 1/2

Nieuwsbrief Medassort

Nieuws van uw leverancier:

INNOMEDIQ: NU TIJDELIJK zeer scherpe AKTIE: Accuvein
De eerste portable, non-contact “Vein Finder”!
Essentieel bij operatie, bloedafname en infusen aanbrengen. Draagbaar, met
een gewicht van nog geen 300 gram, in de palm van je hand, simpel “klikken
en kijken”.
Lees verder......

SMITHS MEDICAL: Nieuwe intraveneuze veiligheidskatheter -
IntuitIV
Een nieuwe en veilige IV katheter is ontwikkeld door Smiths Medical voor
het toedienen van medicatie of andere vloeistoffen in perifere vene,
waarbij gebruikers direct beschermd zijn tegen prikaccidenten. Het gaat
om de Jelco IntuitIV intraveneuze veiligheidskatheterTM. Lees meer....

VISION MC: Zeer beproefde ziekenhuis klompen
De klompen zijn zuur- en loogbestendig en wasbaar tot 134 graden celsius. Bovendien
zijn de klompen geluidsarm, antistatisch en antimicrobieel en voldoen ze aan de
Europese EN 344 norm.
Vision klompen zijn geschikt voor de OK, Intensive Care en andere afdelingen binnen
het ziekenhuis. Lees meer.....

MEDIC STEEL: Medicamenten koelkast LEC 
En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs!! 
LEC medicamenten koelkast. 
Lees verder....

LIBER MEDICAL, leverancier disposable instrumentarium
Wij geloven in kwaliteit en leveren de hoogst mogelijke kwaliteit chirurgische instrumenten voor
éénmalig gebruik. Goede ergonomie en constante hoge kwaliteit instrumenten zorgen ervoor dat
medische professionals hun werk beter kunnen doen. Wij geloven dat dit de patiëntveiligheid en
gezondheidszorg ten goede komt en betaalbaarder maakt. Lees verder......

EVONIK: STOKO® lanceert nieuwe huidverzorgingslijn
Dit houdt in dat enerzijds het STOKO®-logo wordt aangepast aan de corporate huisstijl van het moederconcern
Evonik en anderzijds dat de STOKO®-productnamen worden geherstructureerd. Lees verder......
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Nieuw op Medassort: Gram Nederland BV
Gram Nederland BV, onderdeel van de Deense fabrikant van kwalitatief hoogstaande
koel- en vrieskasten presenteert haar Gram BioLine programma, Een nieuw
ontwikkelde serie medische koel- en vrieskasten die voldoet aan de meest gestelde
laboratorium eisen, zoals:

- Explosieveilige uitvoering (Atex – EN 60079-15 Zone 2),
- ISO 13485 (BIoBlood kasten)
- Din 58345 voor Medicijn Koelkasten
- IQ, OQ, PQ Protocollen.
Bezoek onze website: www.gram-bioline.com
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