MediSet® Catalogus
Voor nog betere zorg

Met MediSet® bent u klaar in een handomdraai
voor de dagelijkse verpleegkundige handelingen
MediSet® Wondverzorgingsset
1

Blister met compartimenten, te gebruiken voor desinfectievloeistof of om uw werkplek overzichtelijk te houden

2

Instrumenten in verschillende kleuren voor gemakkelijk onderscheid tussen de verbandverwijdering en de
ontsmetting

3

Dankzij de dubbele vertanding zijn de pincetten geschikt
voor het uitvoeren van precisiehandelingen en houden
ze kompressen of deppers stevig in hun greep

4

Blister met verdeling voor het bewaren van de instrumenten tijdens de verpleegkundige handeling

5

Gevouwen, ondoordringbaar steriel afdekdoek voor een
schoon en gemakkelijk in te richten steriel werkgebied
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» Verwijderbaar traceerbaarheidslabel voor het documenteren van
de verpleegkundige handeling.

Elk instrument bekomt een label met individuele
barcode
Of het nu gaat om een
eenvoudige ofen
complexe verpleegkundige handeling, MediSet

®

wordt geleverd in setvorm of als individueel verpakt instrument, naargelang de behoefte.
Ons team van experts staat klaar om u te helpen bij het optimaliseren van uw bestaande
protocollen met als doel een hoge mate van compliance

Voordelen van medische verzorgingssets
voor eenmalig gebruik
Sets voor eenmalig gebruik bieden een hoge mate van gebruiksgemak
• Klaar voor gebruik; 24/7 op voorraad
• Sets die beantwoorden aan de specifieke vereisten van elke zorg
• Gemaakt voor gebruik in ziekenhuizen, klinieken, verpleeghuizen en in de thuiszorg
• Minder voorbereidingstijd; alles in één set verpakt
• Vereenvoudigt het inkoopproces en het voorraadbeheer

Sets voor eenmalig gebruik waarborgen de veiligheid van patiënten en personeel
• Aanbevolen door de WHO*
• Elke set is nieuw en steriel
• Beperken het risico op kruiscontaminatie
• Voorkomen de verspreiding van ziekenhuisinfecties

Sets voor eenmalig gebruik zijn kostenefficiënt
Een studie in het ziekenhuis van Tarbes (Frankrijk) heeft
aangetoond dat het gebruik van verzorgingssets voor eenmalig
gebruik de kosten met 23% verlaagt ten opzichte van het
gebruik van herbruikbare sets.**

Verzorgingssets voor eenmalig gebruik bieden veiligheid en
gebruiksgemak en zorgen ervoor dat u meer tijd overhoudt voor dat
wat echt belangrijk is - uw patiënt.

De WHO adviseert het gebruik van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik ter voorkoming van ziekenhuisinfecties. (Bron: ‘Prevention of
Hospital-acquired Infections: A Practical Guide’ van de World Health Organization, Department of Communicable Disease, Surveillance and Response.
Tweede editie, uitgegeven in 2002.)
*

"Sterilisatie van herbruikbare instrumenten versus instrumenten en sets voor eenmalig gebruik" door Chaput, Trang, Salat, afdeling Apotheek van het
Centre Hospitalier Intercommunal de Tarbes - Vic en Bigorre, Frankrijk (CHIC-TV)
**

Waarom kiezen voor MediSet®?

60 miljoen verpleegkundige handelingen
Jaarlijks worden 60 miljoen verpleegkundige handelingen uitgevoerd met MediSet®

10.000+ ziekenhuizen
Meer dan 10.000 ziekenhuizen in Europa vertrouwen op MediSet®

200 jaar
MediSet® is ontwikkeld door HARTMANN, met 200 jaar
ervaring in de gezondheidszorg

280 experten
Ongeveer 280 HARTMANN medewerkers zijn toegewijd aan MediSet®

2 productielocaties
MediSet® wordt geproduceerd in Europa en is gecertificeerd volgens TÜV en ISO14001

MediSet® combineert veiligheid en kwaliteit.
Voor nog betere zorg.
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