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Nieuwsbrief Medassort

Nieuws algemeen

1. De zomerperiode is weer voorbij en vanaf nu zal de nieuwsbrief weer wekelijks verschijnen.
 2. IEC 60601-2-52: de nieuwe norm voor medische bedden.

 Belangrijke elementen van deze nieuwe standaard zijn 
 - de toepassingsgebieden, waaronder ook de verpleging thuis;

 - de bescherming tegen inklemming van patiënten;
 - de matrasmaat;

 - de veilige werklast en patiëntengewicht.
 3. Schippers leidt economische missie naar China; lees hier meer

Nieuws van uw leverancier

DisGard, container voor veilige verwerking van klein scherp afval.
 

Mediborgh introduceert de Disgard

De DisGard kan worden gebruikt om (hecht)naalden, mesjes of ander klein scherp
afval te verwerken en veilig op te ruimen.

Lees meer...

Faecaal management systeem bij Vision MC
 

Een zeer geavanceerd Faecaal drainagesysteem - Diarflex® Advanced. Het
opvangen van vloeibare en halfvloeibare ontlasting bij bedlegerig, niet mobiele en of
incontinente patiënten.

Lees meer....
 

Innovatie in de Zorg: MOViNSENSE bij Distrac
 

Distrac kondigt de introductie aan van het innovatieve MovinSense systeem in de
BENELUX. MovinSense biedt verpleegkundig personeel ondersteuning bij het geven
van wisselligging, bij het constateren van valincidenten en bij het detecteren van
patiënten die zonder hulp het bed proberen te verlaten.

Lees meer.... 
 

Perineum Wipes van Arion

http://www.medassort.nl/
https://twitter.com/Medassort
https://www.facebook.com/pages/Medassort/101711343282198
http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2013/9/Schippers-leidt-economische-missie-naar-China-1350033W/
http://www.medassort.nl/nieuws/100/disgard-container-voor-veilige-verwerking-van-klein-scherp-afval
http://www.medassort.nl/nieuws/101/faecaal-management-systeem-bij-vision-mc
http://www.medassort.nl/_uploads/user/perscommunique-movinsense-nl-fr.pdf
http://www.medassort.nl/_uploads/user/perscommunique-movinsense-nl-fr.pdf
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Swash Perineum Wipes zijn met een speciale lotion geïmpregneerde doekjes waarmee comfortabel en snel een
goede onderwassing gegeven kan worden. De perineumstreek wordt grondig
gereinigd en tegelijkertijd verzorgd vanwege de huidverzorgende ingrediënten. Het
stevige maar zachte doek zorgt voor een huidvriendelijke reiniging. Elk pakketje
Swash Perineum Wipes bevat 4 of 8 doekjes dat voldoende is gebleken voor de
gemiddelde onderwassing.

Lees meer..... 

Nieuw op Medassort: RSR
 
RSR Revalidatieservice is een merkonafhankelijk dealer van alle hulpmiddelen met
een breed pakket aan diensten.

Deze diensten zijn onderverdeeld in verschillende modules zoals levering,
inventarisatie, inspectie, reparatie en onderhoud, calamiteitenservice, keuring,
depotbeheer en logistiek, reiniging, scholing en training en kortdurende uitleen

Lees meer.... 

Disposable Scrub Suit operatie kleding bij Emdamed

Ideaal te gebruiken in en rondom de schone ruimte c.q. behandelruimte

Disposable Scrub Suit operatie kleding is ideaal te gebruiken in en rondom de schone ruimte
c.q. behandelruimte.

Het doel is om overdracht van micro-organismen te voorkomen.

Lees meer...

Infusiepompen in de MRI

Het gemak en de gebruiksvriendelijkheid van de Agilia Range is nu overal in het
ziekenhuis beschikbaar. De Agilia MRI Guard brengt Agilia in de MRI ruimte.

De MRI Guard beschermt de MRI machine tegen interferentie van de pompen en het
beschermt de pompen tegen de elektromagnetische velden van het MRI systeem.

Lees meer....
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