2017
Fa.A.Vos & Zoons
www.vosmedischonline.nl

*Aanbiedingen
*Vertraging PostNL
*Verzendschema
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Nitrilhandschoenen

One Touch Vita bloedsuikermeter en
strips uit de handel.
De Glucose meter van
One Touch Vita (Lifescan)
is uit de handel genomen,
daar deze niet gecertificeerd is volgens de
nieuwe ISO normering.
ISO-verklaring (ISO staat
voor International
Organization for
Standardization)
ISO stelt samen met
belanghebbenden uit het
veld normen op waaraan
het product moet voldoen.
Bij glucosemeters zijn die
belanghebbenden

behandelaars, patiënten
en fabrikanten. De
fabrikant test de meter zelf
of besteedt dat uit. Op
grond van de resultaten
wordt door een
onafhankelijke instantie de
ISO-verklaring afgegeven,
die geldig blijft zolang er
niets aan het product
verandert.
De huidige standaard voor
glucosemeters is de
ISO 15197 van 2013.
Deze norm houdt in dat
een zelfcontrolemeter
maximaal 15%

naar boven en naar beneden
mag afwijken ten opzichte van
de glucosewaarde bepaald in
een laboratorium. Een
voorbeeld: een uitslag van 4,0
mmol/l betekent dat de
bloedglucose op dat moment
gemeten in het lab ergens
tussen 3,4 en 4,6 zou zitten.
De ISO-norm van 2013 is in
ons land vanaf 2016 wettelijk
verplicht.
Als goed alternatief raden
wij het gebruik van de
Bayer Contour TS meter
aan.
Klik hier voor meer informatie

Nieuwe inhoud verpakking Nitril
handschoenen
De inhoud en de verpakking van de standaard nitril handschoenen “Fino” is gewijzigd
van 100stuks per doos naar 150 stuks per doos.
De kwaliteit is ongewijzigd en de prijs is naar verhouding omgerekend.
De nitril handschoenen “Fino” voldoen aan alle gestelde eisen en normen die nodig zijn
voor de accreditatie van de huisartsen praktijk.
Peha-soft® nitril Fino-onderzoekshandschoenen worden gemaakt van het nieuwe en
verbeterde nitrilrubber.
Ze zijn heel zacht, elastisch en daardoor zeer comfortabel.
De hoogwaardige handschoenen zijn latex- en poedervrij en bieden patiënten en
gebruikers betrouwbare bescherming - zowel tegen bacteriën en virussen als tegen
door latex veroorzaakte allergieën.
Ze beschikken bovendien over alle voordelen van handschoenen van natuurlatex en
hebben een nog betere tastgevoeligheid door de speciale vingertoppen.



Voldoen aan de accreditatie norm EN-374 Cat. I, II en III
Getest conform EN 455, ASTM F1671, EN 420, EN 374 1, 2, 3

Mogelijke vertraging bij PostNL.
Ook met de komende feestdagen is er een extra grote drukte bij PostNL.
Hierdoor kan het gebeuren dat uw bestelling niet binnen de beloofde 24 uur wordt
afgeleverd. De verwachting is dat deze pakketten de volgende werkdag alsnog worden
bezorgd.
.

Verzend en afleverschema tijdens de Feestdagen 2017
Voor bestellingen geplaatst in onze webshop gelden voor de komende feestdagen
de onderstaande verzend en afleverdagen.
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