NU

OOK DISPOSABLE INSTRUMENTARIUM VOOR UW HUISARTSENPOST!

Wilt u het allerbeste uit uw werk halen? Vision Medical Company maakt het u graag gemakkelijk.

VISION, EEN BEDRIJF MET VISIE
Misschien kent u ons nog niet. Vision Medical Company is een marktgerichte leverancier van
hoogwaardige medische producten voor de gebruikers in de gezondheidszorg. Als leverancier zijn
wij constant op zoek naar nieuwe producten en concepten welke voorzien in de behoefte van de
klant.
Om hier aan tegemoet te komen hebben wij ons assortiment uitgebreid met een ideaal en
betaalbaarconcept voor huisartsenposten, Single - Use instrumentarium en sets zoals complete
hechtsets & hechtingverwijdersets, enz.

CHIRURGISCH INSTRUMENTARIUM VAN TOP KWALITEIT!
Onze producten zijn voorzien van een kleurmarkering, hierdoor herkenbaar als single - use
instrument. Geen sterilisatiekosten, minder logistieke kosten en nog minder handelingen.
Geen kans op overdracht van infecties en eenvoudig op voorraad te houden!

CONSTANTE KWALITEIT, ALTIJD SCHERP, ALTIJD BESCHIKBAAR
Ultrasoon gereinigd instrumentarium, vervaardigd van roestvrij staal, nikkelvrij en altijd scherp.

VERPAKKING
COMPLETE SETS
Hechtsets
Hechtingverwijdersets
Partussets

Onze verpakking is een harde blister met Tyvek®. Speciaal gekozen om
het instrument goed te beschermen en geen deeltjesafgifte te krijgen
bij het openen! Een innovatief product hoeft niet duur te zijn.
TIP:
Kijkt u eens op onze website voor meer informatie: www.visionmc.nl
Of bezoek onze webshop: www.visionmc-webshop.nl
Vision Medical Company B.V. Rondweg 71—5406NK Uden—Tel.:0413-820200

HET INSTRUMENTARIUM VAN DE TOEKOMST IS DISPOSABLE!!
Wat bieden wij?
CHIRURGISCH INSTRUMENTARIUM
TYVEK® VERPAKKING
NIKKELVRIJ INSTRUMENTARIUM
KLEURMARKERING — BLAUW
GEEN KINDERARBEID
LOS INSTRUMENTARIUM EN SETS

Los instrumentarium zoals: pincetten, scharen, naaldvoerders, kochers, enz.
VAN

TOP

KWALITEIT

Sets inclusief disposable instrumentarium zoals:
hechtsets, hechtingverwijdersets, partussets, enz.
Wij kunnen dus garanderen dat bij het vervaardigen
van deze instrumenten géén sprake is van
kinderarbeid!

Heeft u interesse of wenst u een voorbeeld te ontvangen? Neem dan even contact met ons op!
Een afspraak maken is natuurlijk ook mogelijk!

