
23-4-2021 Nieuwsbrief Medassort oktober 2014

www.medassort.nl/nieuwsbrief/17/nieuwsbrief-medassort-oktober-2014 1/2

Nieuwsbrief Medassort oktober 2014

Algemeen nieuws

a. Op donderdag 27 november vindt voor de derde maal het symposium 'patiëntveiligheid en Medische
technologie' plaats in het UMC te Utrecht. 

 b.Wist u dat Draeger ook disposables in het assortiment heeft? 
 c. URGO medical is nieuw op Medassort. Urgo, een Frans familiebedrijf in speciale wondverbanden, heeft de

duidelijke ambitie zijn ontwikkeling op het internationale toneel waar te maken.
 d. Ook nieuw op Medassort is Lohmann&Rausher. Lohmann & Rauscher (L&R) is een internationaal

toonaangevende aanbieder van toekomstgerichte medische en hygiëneartikelen van de hoogste kwaliteit — van
klassiek verbandgaas tot en met moderne behandel- en zorgsystemen.

 e. Verlaagd risico op misconnecties toedieningssystemen, een nieuwe norm komt er aan!

Nieuws van de leverancier

Bereid je voor op dé revelatie: uniek bij Foam for Care
  

GELTEX® inside combineert optimale ventilatie, drukverdeling en
ondersteuning

GELTEX® inside combineert optimale ventilatie, drukverdeling en
ondersteuning op een manier die u bij geen enkel ander materiaal terugvindt.
Dit dankzij de unieke formule van hoogelastische gel.The GELTEX® inside
ervaring is voelbaar én is nieuw op de markt! Als u zelf de unieke
eigenschappen van deze gepatenteerde technologie wil voelen, neem dan
zeker contact met ons op: wallace.nick@recticel.com

 

Frisse nazomeracties bij Life & Mobility
  

Ook in de tweede helft van het jaar kunnen we weer een aantal nieuwe
producten introduceren.

Een rugleuning die naar je luistert, de P-vormige armlegger en een nieuwe
antikiep!

  
De Tracix is hét antwoord op de vraag naar een passende rugleuning voor
gebruikers met een kyfotische deformiteit of zithouding, in combinatie met een
beperkte rompstabiliteit. 

  
Zo’n simpel, maar essentieel onderdeel van een rolstoel: de antikiepsteun. Daarom wilden wij er opnieuw ons
licht op laten schijnen. Vol trots presenteren wij dit stoere ontwerp! Lees meer......

 

Fixeren van verblijfskatheters bij Huikeshoven Medical
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Fixeert u verblijfskatheters?
Volgens de richtlijnen voor katheterisatie dienen verblijfskatheters gefixeerd te worden
op het bovenbeen.

In de praktijk blijkt deze richtlijn echter onvoldoende bekend. Vaak wordt een
verblijfskatheter niet of onjuist gefixeerd. Wilt u meer weten over de richtlijnen klik dan
hier.

De Collector for Broncho Alveolar Rinsing bij Cobra Medical

Een compleet B.A.L. disposable systeem

Een compleet systeem |Volledig disposable | Praktische aansluiting. De slangen
zijn eenvoudig aan te passen (zonder te knippen) zodat de opvangpot dicht bij
de scoop zit waardoor de opbrengst niet in de slang achter blijft | Bijgeleverde
klemmetjes (artikelnummer 99940) zorgen voor een goede en veilige afsluiting
na de procedure | Bijgeleverd koppelstuk zorgt er voor dat deze opvangpot op

alle bestaande afzuigsystemen past. Lees meer....

Ook op zoek naar disposables i.v.m. MRSA, Noro, Ebola en andere infectieziekten?

Op Medassort zijn diverse leveranciers die producten aanbieden ter
bescherming van uw medewerker en/of de patient. 
 
It-Fits levert o.a.disposables po's, schuitjes en urinaals
Diverse leveranciers leveren schorten en overalls, mondmaskers en mutsen.
Maar ook beschermbrillen en handschoenen.

Bent u leverancier en levert u meerdere producten, zoals bijvoorbeeld disposable stuwbanden en
bloeddrukmanchetten in deze productengroep, meldt dit dan via info@medassort.nl

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.
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