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Voorwoord

Helaas is de 2e golf Corona een feit, dit betekent ook dat er meer thuis wordt gewerkt, leveranciers minder
bezoeken kunnen afleggen in de ziekenhuizen en de focus vooral weer ligt op het verkrijgen van persoonlijke
beschermingsmiddelen en producten voor de IC patient. Op Medassort kunt u veel producten vinden op dit
gebied, wij willen u dan ook vragen om vooral de site te bezoeken voor het vinden van producten die nu zo
essentieel zijn. Wijwensen u veel succes in deze weer bijzondere uitdagende tijden.

Algemeen

Het LCH heeft veel voorraad van verschillende beschermingsmiddelen, vooral verzorgings- en verpleeghuizen
blijken hier niet altijd voldoende van op de hoogte te zijn en grijpen daardoor nog steeds mis! Dit is dus niet
nodig, neem daarom contact op met het LCH.

Nieuws van de leverancier

1. Beademingscircuitkatrollen en haken MC Europe b.v.
 Geschikt voor coaxiale en dubbellumen circuits. Een vaak voorkomend probleem op een Intensive Care Unit kan

het goed positioneren van het beademingscircuit zijn.
 Het circuit loopt vanaf de beademingsmachine naar de patiënt.

 Zij lossen dit op met beademingscircuitkatrollen. Deze zijn uitstekend inzetbaar bij alle beademde bedden.
Middels een haak aan de kabel wordt het beademingscircuit op de juiste hoogte gepositioneerd.

       

2. Met Tristel Duo ULT desinfecteert u veilig en snel (30 seconden)
 Elke endo-cavitaire sonde. Tristel Duo ULT bevat een schuim dat speciaal werd ontwikkeld voor een veilige HLD

op diensten zoals spoed, gynaecologie, urologie, gastro-enterologie, medische beeldvorming...

Werkzaam tegen bacteriën, mycobacteriën, schimmels, sporen en virussen zoals HPV en het Coronavirus

Uniforme contacttijd van 30 sec
Compatibel met alle echo materiaal

http://www.medassort.nl/
https://twitter.com/Medassort
https://www.facebook.com/pages/Medassort/101711343282198
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/tijdelijke-crisisstructuur/landelijk-consortium-hulpmiddelen
https://mailchi.mp/bce49e64e4bc/duoultdesinfectie?e=%5bUNIQID
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Tristel Duo ULT is en blijft tot op vandaag de énige oplossing die voldoet
aan alle vereisten.

1. Vision MC, Teleflex, Smiths Medical en VYGON bieden ook Centraal
Veneuze Lijnen aan.
2. Op zoek naar bacterie filters, diverse bedrijven knnen u wellicht mee helpen.
3. De vraag naar gesloten uitzuigsystemen neemt ook toe, er zijn meerdere leveranciers die dit in het
assortiment hebben.

Blijf vooral gezond!

Team Medassort

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent aangemeld bij Medassort.
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