Praktijkonderhoud

checkup voor apparatuur huisartsen
Goed gereedschap behoeft onderhoud, nauwkeurig meten kan alleen met apparatuur die regelmatig gecontroleerd
en gekalibreerd wordt. De Henry Schein servicedienst bestaat uit een team van gespecialiseerde technici die over
de juiste opleiding en apparatuur beschikken om op locatie medische apparatuur te controleren, en indien nodig
reparaties uit te voeren. Na het onderhoud ontvangt u per email een rapport. Hierin staan o.a. de test-resultaten
vermeld, evt. uitgevoerde kleine reparaties en aanbevelingen tot vervanging. Met dit rapport kunt u de betrouw
baarheid en goede staat van uw apparatuur en instrumenten aantonen.
•
•
•
•

Preventief onderhoud zorgt voor een langere levensduur en minder uitval
U
 w organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen die, ook in het kader van accreditatie, worden gesteld
Reparaties ter plaatse (indien mogelijk), apparatuur blijft ter beschikking
Jaarlijkse controle op een door u te bepalen tijdstip, voorrang bij eventuele tussentijdse reparaties

Het praktijkonderhoud is onderverdeeld in 3 pakketten zodat u zelf de keuze kan maken welk pakket
bij uw praktijk past.

Bij Henry Schein bent u verzekerd van de best mogelijke service!

www.henryschein.nl Telefoon 036 535 89 01 medical@henryschein.nl

Pakket 1 Onderhoud apparatuur
Bloeddrukmeters:
Analoog/digitaal/24uurs meters, validatie met behulp
van een geijkte, digitale controle opstelling volgens
Europese richtlijnen. Drukmeetinstrument op 6 niveau’s:
0/50/100/150/200/250 mmHg. Controle van slangen
en manchet.
Weegschalen:
Analoog/digitaal, visuele controle en validatie met behulp
van geijkte gewichten op 4 niveau’s: 30/60/90/120 kg.
Babyweegschalen:
Visuele controle en validatie met behulp van geijkte
gewichten op 5 niveaus’s: 2,5/5/7,5/10/12,5 kg.
Unsters:
Controle en validatie met behulp van geijkte gewichten
op 2 niveau’s.
Audiometers:		
Controle op functies, snoeren en bediening. Uitgebreid
ijken kan alleen in een gespecialiseerde werkplaats.
ECG apparatuur:
Controle d.m.v. ECG simulator, uitdraaien van een
controle-strook.
Dopplers:
Algemene controle op functioneren van doppler en de
transducer.
Hemocue HB meters HB201 en HB301:
Inwendig reinigen met speciale cleaner, validatie d.m.v.
Eurotrol HemoTrol-NG. Dit is een controle vloeistof voor
de evaluatie van de nauwkeurigheid en precisie van het
systeem.

Spirometers:		
Validatie d.m.v. gekalibreerde ijkspuit.
Hemocue Glucose meter:
Inwendig reinigen met speciale cleaner, validatie d.m.v.
Eurotrol GlucoTrol Hemolysaat. Dit is een controle
vloeistof voor de evaluatie van de nauwkeurigheid en
precisie van het systeem.
Overige patiënten glucose meters:
Controle van patiëntenmeters d.m.v. bijgeleverde
teststrip/controlevloeistof (U dient hier zelf zorg voor te
dragen, max. 3 per arts)
Oorthermometers:
Validatie met behulp van temperatuur meetstation op
38,5°C.
Zuurstofapparatuur:
Controle van de houdbaarheid, inhoudsvolume en
keurings-datum van cilinder en reduceertoestel.
Saturatiemeters:
Visuele en functie controle. Controle d.m.v. geijkte
saturatie simulator.
Centrifuges:
Controle op juist functioneren en balans.
AED’s:
Visuele en functie controle.
Broedstoof:
Visuele en functionele controle. Controle op juiste
temperatuur d.m.v. digitaal meetinstrument.
(apparaat dient van te voren opgewarmd te worden)

Tarieven 2019
De tarieven worden bepaald op basis van het aantal huisartsen in de praktijk met een eigen kamer.
1 Huisarts
2 Huisartsen
3 Huisartsen
4 Huisartsen
•
•
•
•

€ 215,00
€ 287,50
€ 345,00
€ 395,00

5 Huisartsen
6 Huisartsen
7 Huisartsen
8 Huisartsen

€ 445,00
€ 490,00
€ 535,00
€ 567,50

POH’ers gratis
Prijzen zijn exclusief BTW
Prijzen zijn inclusief voorrijkosten
Autoclaven vallen buiten dit abonnement, hiervoor verwijzen wij naar pakket 2
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Pakket 2 Onderhoud Melag sterilisatoren
Vakkundig onderhoud verlengt de levensduur van uw sterilisator en vergroot de betrouwbaarheid. Tijdens het
onderhoud inspecteert de technicus het geheugen van de sterilisator op eventuele storingen en foutmeldingen
gedurende het afgelopen jaar. Deurring, filters en pakkingen worden vervangen. Daarna volgt een inspectie van
mechanische en elektronische onderdelen, evenals het reinigen en/of vervangen van versleten, defecte of minder
betrouwbare componenten en wordt de werking gecontroleerd. Onderdelen die bij normaal gebruik aan slijtage
onderhevig zijn worden zonodig vervangen, dit ter beoordeling van de servicemonteur. Als hier kosten aan verbonden
zijn wordt eerst overlegd. Na het onderhoud wordt de autoclaaf getest op de capaciteit van de luchtverdrijving en de
stoompenetratie in de ketel van de autoclaaf. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van een steriliteitstest volgens het
Melag protocol. Als bewijs van onderhoud en controle ontvangt u een ondertekend Melag onderhoudsprotocol.
Voordelen onderhoudsabonnement:
• Prioriteit bij onze technische dienst
• Jaarlijks preventief onderhoud, inclusief basis onderdelen
• Jaarlijks nieuw veiligheids- en kwaliteitsprotocol
• Gratis leenapparaat als een storing niet op korte termijn te verhelpen is
• 15% korting op kosten en onderdelen bij tussentijdse storingen en reparaties
• Binnen 2 werkdagen een werkbare oplossing voor elk autoclaaf probleem

Tarief 2019
Melag modellen waar deze prijslijst betrekking op heeft:
S en VS modellen; 15EN+, 23S+, 23VS, 29S, 29VS, Melatronic 15EN, 17EN, 23EN.
Overige modellen op aanvraag.
Jaarlijkse controle

€ 340,00

• Prijs is exclusief BTW

Pakket 3 Totaal onderhoud (Pakket 1 en 2)
Pakket 3 bestaat uit een combinatie van onderhoud aan alle apparatuur (pakket 1) en onderhoud aan uw Melag
sterilisator (pakket 2). Met pakket 3 is uw praktijk in een dag geheel gecontroleerd conform de NHG richtlijnen
voor technisch onderhoud.
Tevens krijgt u 50,00 korting bij een abonnement op pakket 1 en 2 (reeds in onderstaande prijzen verwerkt.)

Tarieven 2019
De tarieven worden bepaald op basis van het aantal huisartsen in de praktijk met een eigen werkkamer.
1 Huisarts
2 Huisartsen
3 Huisartsen
4 Huisartsen

€ 505,00
€ 577,50
€ 635,00
€ 685,00

5 Huisartsen
6 Huisartsen
7 Huisartsen
8 Huisartsen

€ 735,00
€ 780,00
€ 825,00
€ 857,50

• POH’ers gratis
• Prijzen zijn exclusief BTW
• Prijzen zijn inclusief voorrijkosten
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Inschrijfformulier Praktijkonderhoud
Klantnummer:
Naam praktijk:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mail:
Aantal huisartsen met eigen werkkamer:
Type Melag autoclaaf en serienummer:
Wanneer moet onderhoud apparatuur en/of Melag autoclaaf plaatsvinden:

Meldt zich aan voor onderhoudsabonnement
pakket:
Pakket 1 Onderhoud apparatuur
Pakket 2 Onderhoud Melag sterilisatoren
Pakket 3 Totaal onderhoud (Pakket 1 en 2)
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden voor technisch onderhoud.

Plaats:
Datum:
Handtekening:

Stuur het ingevulde formulier naar:
Henry Schein Medical					
Postbus 50040
1305 AA Almere					

Email: medical@henryschein.nl
Tel:
036 - 535 89 01
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