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Nieuwsbrief Medassort

Nieuws algemeen

Ziekenhuis verplaatste zorg
 Veel ziekenhuizen zijn bezig met het thema ziekenhuis verplaatste zorg. U kunt hier de bijbehorende

documenten downloaden:
 1. Afbakening Hulpmiddelenzorg deel1CVZ

 2. Afbakening Hulpmiddelenzorg deel 2 CVZ
 3. Totaal schema afbakening hulpmiddelenzorg en medisch specialistische zorg

 4. Stroomschema afbakening hulpmiddelenzorg

WIP richtlijn accidenteel bloedcontact
 Een belangrijke verandering, die hierin is opgenomen, betreft het verbod op hergebruik van houders die gebruikt

worden bij bloedafname. De reden hiervoor is tweeledig. Lees verder.....

Nieuws van uw leveranciers

VYGON: Het belang van een veilige intrathecale toediening
 Luer aansluitingen worden in de medische wereld gebruiktvoor tal van toepassingen.

Denk maar aan materiaal voor intraveneuze toediening, hypodermische naalden,
enterale voedingssystemen, spinale en epidurale anesthesie en systemen voor gas
en bloeddrukmeting. Dit wijdverspreide gebruik van Luer connectoren maakt het
mogelijk om vergissingen te begaan en medicatie via een verkeerde weg toe te
dienen. Zoals u weet, kunnen de gevolgen hiervan dramatisch tot zelfs fataal zijn.
Lees verder.....

SMITHS MEDICAL: Universeel beveiligingssysteem
 Point-Lok® biedt een eenvoudige oplossing tegen prikaccidenten. Het beschermt u

bij het gebruik van naalden tot aan het wegwerpen ervan in een naaldencontainer.
Point-Lok® biedt een effectieve bescherming voor naalden van 16G-30G die niet
voorzien zijn van een veiligheidsmechanisme. Door zijn kleine formaat is Point-
Lok® eenvoudig mee te nemen. Daarnaast is Point-lok® gemakkelijk met één hand
te gebruiken. Hiervoor is slechts een enkele, simpele handeling nodig. Lees
verder.....

 

HUIKESHOVEN MEDICAL: Dale ondersteunende buikbandages
 Dale ondersteunende buikbandages zijn speciaal ontwikkeld voor post-operatief

gebruik en bieden effectieve ondersteuning. De bandages zijn gemaakt van een
uniek soort stretch materiaal met klittenbandsluiting. Hierdoor verdeelt het de
druk en zijn de bandages verstelbaar. Lees verder.....
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FLYNTHER: Unifine pentips Plus. 
Unifine Pentips Plus bieden alle voordelen die de Unifine pentips bieden en meer.
Onderzoek heeft uitgewezen dat veel mensen die diabetes hebben niet hun pen
naald vervangen nadat ze deze hebben gebruikt. Unifine pen tips plus zijn
ontwikkelt om drie problemen die uit onderzoek naar voren zijn gekomen op te
lossen. Lees verder.....

ANGIOKARD; o.a. leverancier procedure trays.
Na haar start, bijna 25 jaar geleden met sets voor de cardiologie en radiologie
maakt Angiokard al geruime tijd ook sets voor vele andere disciplines in de
gezondheidszorg, zoals OK-sets, afdelingsspecifieke sets, patiëntensets,
instrumentensets en drukmeetsets. Lees meer.......

BRIDEA MEDICAL: lanceert 2 nieuwe speculum maten VIRGO en
LONG
50% van de Nederlandse ziekenhuizen werkt met deze specula en
inmiddels winnaar van de RedDot design award 2013. Lees meer.....
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