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Nieuwsbrief Medassort

Algemeen Nieuws

1. Op 16-05-2013 is Yo Medical BV te Lelystad door de rechtbank in Midden-Nederland failliet verklaard
 2. Culcita gaat vanaf nu verder onder de naam Culsana (www.culsana.com)

 3. IGZ organiseert woensdag 2 oktober conferentie over software als medisch hulpmiddel
 4. Op LinkedIn is een speciale groep Convenant Medische Technologie.

 

Nieuws van uw leverancier

EMDAMED: N-normering voor Aseptix Ultrasan reiniging en
desinfectie middelen is een feit! N-normering Aseptix Ultrasan Rapid
desinfecterende reiniger en desinfecterende reinigingsdoekjes.

Aseptix Ultrasan Ultra Rapid was al gedoogd, maar is nu getoetst en voldoet
aan alle eisen, en is hiermee officieel toegelaten voor gebruik als
desinfectant in Nederland. Lees meer...

Transcraniele doppler bij Wave Medical.
 Sinds kort is Wave Medical distributeur van Rimed Ltd uit Israel. Rimed Ltd

produceert als sinds 1982 TCD's.

Een transcraniele doppler wordt gebruikt om de bloedvaten in de schedel
te bestuderen met behulp van een doppler. deze dopplers zijn nu
verkrijgbaar bij Wave Medical. Lees meer...

 

Pajunk TAP Block bij Plastimed
 Steeds vaker worden er TAP (Transverse Abdominis Plane) blokken gedaan

tijdens of na operaties. Plastimed levert sinds kort de SonoTAP naald van
Pajunk.Deze SonoTAP naald is voorzien van ”Cornerstone” reflectoren en

bieden door het unieke design een maximale reflectie, waardoor de zichtbaarheid van de naald op de echo
optimaal is. Lees meer...

 

GRIP-LOK® centrale lijnen bij Eurosteriel
 GRIP-LOK® 3601CVC fixatiepleister voor centrale lijnen

De nieuwe Grip-Lok ® 3601CVC is een fixatiehulpmiddel welke sterk genoeg is om katheters vast op de plaats
te houden en toepasbaar is bij bijna iedere patiënt.

Deze Grip-Lok is voorzien van een sterke kleef laag waardoor u de Grip-Lok kunt gebruiken voor een breed
scala hubs gemaakt van siliconen en andere plastic verbindingen. Het is een alternatief voor het hechten van
centrale lijnen omdat het beter de centrale lijnen op zijn plaats zal houden dan hechtingen, het is comfortabeler
en gemakkelijker toe te passen. Lees meer....

http://www.medassort.nl/
https://twitter.com/Medassort
https://www.facebook.com/pages/Medassort/101711343282198
http://www.faillissementsdossier.nl/nl/faillissement/677666/yo-medical-bv.aspx
http://www.culsana.com/
http://www.nationalezorggids.nl/zorgpersoneel/nieuws/17625-igz-organiseert-conferentie-over-software-als-medisch-hulpmiddel.html
http://www.linkedin.com/groups/Convenant-veilige-toepassing-van-medische-5089262/about?report%2Esuccess=jMSYzR4kSgR6XtNmHLqz-2DEe5lkJZiqB-grFD9nxGC_uDfAMmqB5-83_jx8HbTFYLd7Fh6KeyEk0DGmhWZ8lB85MX0BJekAaa58fhwihjUDJ-71heduVeXfBzYD0qWAe_ewA_W5_sckTUe-imHBfKw3NztkJSGmMPY_lBB57EaOtNKPRie8Ar3nxp-k01jAeK1B5BGprf28EPvAx-z64iBp7fE_jqjPBS17AhT3DzA8EQ6AaBd7Ib95t3BNiS-
http://www.medassort.nl/nieuws/104/n-normering-voor-aseptix-ultrasan-reiniging-en-desinfectie-middelen-is-een-feit
http://www.medassort.nl/nieuws/103/transcraniele-doppler-bij-wave-medical
http://www.medassort.nl/nieuws/105/pajunk-tap-block-bij-plastimed
http://www.medassort.nl/nieuws/106/grip-lok-centrale-lijnen-bij-eurosteriel


23-4-2021 Nieuwsbrief Medassort

www.medassort.nl/nieuwsbrief/10/nieuwsbrief-medassort 2/2

FreeVent Trach canules bij ATOS medical
Bij gebruik van een tracheacanule is een
goede dagelijkse verzorging van de canule
en het stomagebied belangrijk voor het
algemeen welzijn van de gebruiker alsmede

voor het voorkomen van infecties en huidirritaties. De FreeVent®-canules zijn
ontworpen om te voldoen aan hoge eisen voor comfort, betrouwbaarheid en
duurzaamheid en zijn verkrijgbaar in zilver en PUR (polyurethaan). Lees
meer....

HandyFlow Kranenblokken bij Medisize
Nu bij Medisize ook kranenblokken verkrijgbaar.

3-Kranenblokken / 5-Kranenblokken
- Met kleurgecodeerde handles;
- Standaard met female luer lock aansluitingen;
- Ook leverbaar met male luer lock uitgangen, voor koppeling aan verlenglijn of

catheter. Lees meer...

MICRO FRANCE ® Bouchayer bij Meekers Medical
Nu bij MEEKERS MEDICAL: Bouchayer Micro Larynx instrumenten van Micro
France.Wij zijn er trots op te kunnen melden dat Meekers Medical sinds kort
de vertegenwoordiging heeft van de producten van Micro France. Lees
meer....
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