Huisartsen, 07-2021

Technische dienst: onderhoudspakketten

Goede appartuur behoeft onderhoud. Nauwkeurig meten kan alleen met apparatuur die regelmatig gecontroleerd en
gekalibreerd wordt. Henry Schein verzorgt dit graag voor u. De tenchsiche dienst van Henry Schein bestaat uit een team
van gecertificeerde technici, die over de juiste opleiding en apparatuur beschikken om op locatie medische apparatuur
te controleren en (kleine) reparaties uit te voeren.
Wat houdt het in?
Jaarlijks komt de technische dienst van Henry Schein bij u langs voor controle/onderhoud aan uw apparatuur. Na afloop
ontvangt u per email een rapport met de testresultaten, een overzicht van eventueel uitgevoerde kleine reparaties en
aanbevelingen tot vervanging. Met dit rapport kunt u de betrouwbaarheid en goede staat van uw apparatuur en
instrumenten aantonen.
Voordelen onderhoudsovereenkomst
• preventief onderhoud zorgt voor continuïteit en een langere levensduur van uw apparatuur
• u voldoet aan de kwaliteitseisen van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en het NHG/KNOV
• reparaties ter plaatse (indien mogelijk), zo blijft uw apparatuur voor u ter beschikking
• jaarlijkse controle op een in overleg bepaald tijdstip
• voorrang bij eventuele tussentijdse reparaties
• transparante prijsstelling op basis van het aantal te controleren apparaten
Het onderhoud is onderverdeeld in 3 pakketten, zodat u zelf kunt bepalen welk pakket het beste bij uw praktijk past.
Bij Henry Schein bent u verzekerd van de best mogelijke service!

www.henryschein.nl 036 535 8901 tdmedical@henryschein.nl

PAKKET 1: PRAKTIJKCONTROLE
INBEGREPEN
Bloeddrukmeters
Analoog/digitaal/24uur, validatie m.b.v.
een geijkte, digitale controle opstelling
volgens Europese richtlijnen. Drukmeting op 6 niveaus: 0/50/100/150/200/250
mmHg, controle slangen en manchet.
Weegschalen
Analoog/digitaal, visuele controle op
beschadigingen/zichtbare defecten
en validatie m.b.v. geijkte gewichten op
4 niveaus: 30/60/90/120 kg.
Babyweegschalen
Visuele controle en validatie m.b.v
geijkte gewichten op 5 niveaus:
2,5/5,0/7,5/10,0/12,5 kg.
Unsters
Controle en validatie m.b.v. geijkte gewichten op 2 niveaus: 2500/5000 gram.
Audiometers
Controle op functies, snoeren en bediening (uitgebreid ijken en kalibreren kan
alleen door een specialist).
AED’s
Visuele controle op verloopdata van
electrode en batterij.

Dopplers
Functionele controle van transducer,
kabel, volumeregelaar en algemene
staat van de doppler.
Zuurstofapparatuur
Controle van de houdbaarheid en
volume van de cilinder, revisie/keuringsdatum van het reduceerventiel
en periodiek vervangen van o-ring.
Visuele controle beademingsballon.
Saturatiemeters
Controle d.m.v. medisch geijkte simulator.
Urineanalyzers
Henry Schein OneStepPlus en Uryxxon
Relax d.m.v. controle op 6 parameters.
Oorthermometers
Validatie van de meeste digitale
oorthermometers m.b.v. gekalibreerde
simulator op 38,5°C.
Hemocue Hb 201+ en Hb 301
Inwendig reinigen met speciale cleaner, validatie d.m.v. HemoTrol-NG. (controlevloeistof om de nauwkeurigheid en
precisie van het systeem te evalueren)
op 3 niveaus.
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Hemocue glucosemeter 201+ en RT
Inwendig reinigen met speciale cleaner,
validatie d.m.v. Eurotrol GlucoTrol
Hemolysaat (controlevloeistof om de
nauwkeurigheid en precisie van het
systeem te evalueren), de 201+ op 4
niveaus, 201 RT op 5 niveaus.
Overige glucosemeters
Bayer Contour Next, TS, TX. Roche
Performa, Aviva. Functionele controle
d.m.v. de door u bijgeleverde teststrip
en controlevloeistof, m.u.v. Bayer en
Roche controlevloeistof.
Spirometers
Alleen Carefusion en Welch Allyn,
validatie d.m.v. gekalibreerde ijkspuit.
ECG apparatuur
Controle d.m.v. ECG simulator,
uitdraaien van een controle-strook
Centrifuges
Controle op juist functioneren en
balans.
Broedstoof
Visuele en functionele controle.
Controle op juiste temperatuur d.m.v.
digitaal meetinstrument (apparaat dient
vooraf opgewarmd te worden).

1 tm 10 apparaten

€ 149,00

63 tm 66 apparaten

€ 489,00

11 tm 14 apparaten

€ 199,00

67 tm 70 apparaten

€ 509,00

15 tm 18 apparaten

€ 239,00

71 tm 74 apparaten

€ 529,00

19 tm 22 apparaten

€ 269,00

75 tm 78 apparaten

€ 549,00

23 tm 26 apparaten

€ 289,00

79 tm 82 apparaten

€ 569,00

27 tm 30 apparaten

€ 309,00

83 tm 86 apparaten

€ 589,00

31 tm 34 apparaten

€ 329,00

87 tm 90 apparaten

€ 609,00

35 tm 38 apparaten

€ 349,00

91 tm 100 apparaten

€ 659,00

39 tm 42 apparaten

€ 369,00

101 tm 110 apparaten

€ 709,00

43 tm 46 apparaten

€ 379,00

111 tm 120 apparaten

€ 759,00

47 tm 50 apparaten

€ 409,00

121 tm 130 apparaten

€ 809,00

51 tm 54 apparaten

€ 429,00

131 tm 140 apparaten

€ 859,00

55 tm 58 apparaten

€ 449,00

141 tm 150 apparaten

€ 909,00

59 tm 62 apparaten

€ 469,00

• prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van
wijzigingen/jaarlijkse indexering
• inclusief voorrijkosten (met uitzondering van de
Waddeneilanden)
• autoclaven vallen buiten dit pakket, zie pakket 2
• alleen controle op apparaten voor professioneel gebruik

• voor uw vergelijk, het gemiddeld aantal apparaten van een huisartsenpraktijk op basis van het aantal fte: 2 fte: 23 - 26 apparaten; 3 fte: 25 - 38
apparaten; 4 fte: 47 - 50 apparaten; 5 fte: 55 - 58 apparaten; 6 fte: 63 - 66
apparaten; 7 fte: 67 - 70 apparaten; 8 fte: 79 - 82 apparaten
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PAKKET 2: ONDERHOUD AUTOCLAAF
Goed periodiek onderhoud is essentieel voor een goede werking en de levensduur van uw apparatuur en instrumenten,
maar is ook een vereiste van de IGJ en sommige zorgverzekeraars om de kwaliteit van uw praktijk te borgen. Het niet laten
onderhouden van uw autoclaaf kan juridische gevolgen hebben.
Onderhoudsovereenkomst
• uitlezen van het geheugen voor foutmeldingen en storingen van het afgelopen jaar
• controle slangen en elektronica
• vervangen van deurring (indien nodig), filters en pakkingen
• reinigen ketel en watertank
• inspectie/reiniging van mechanische en elektronische onderdelen
• eventuele extra te vervangen onderdelen worden indien nodig in overleg vervangen
Na bovenstaande handelingen wordt de werking van de autoclaaf getest en vindt controle plaats op de capaciteit van luchtverdrijving en stoompenetratie d.m.v. door de fabrikant voorgeschreven test. Hiervoor wordt oa gebruik gemaakt van een
steriliteitstest volgend het Melag of Mocom protocol. U ontvangt een onderhoudsrapport als bewijs en controle per mail.
Voordelen onderhoudsovereenkomst
• voorrang bij eventuele tussentijdse reparaties
• jaarlijks preventief onderhoud, inclusief vervangen van basis onderdelen
• onderhoudsprotocol voor goedkeuring van 1 jaar
• gratis leenapparaat indien beschikbaar als een storing niet op korte termijn te verhelpen is
• 15% korting op onderdelen bij onderhoud en reparaties
• binnen 2 werkdagen een werkbare oplossing voor elk autoclaaf probleem
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Melag modellen:
Mocom modellen:

15EN+, 23S(+), 23VS(+), 29VS(+)
Millennium S, Exacta S, Classic S17/S22

Melag, jaarlijkse controle per autoclaaf

€ 340,00

Melag pakket 2 i.c.m. pakket 1

€ 290,00

Mocom, jaarlijkse controle per autoclaaf

€ 290,00

Mocom pakket 2 i.c.m. pakket 1

€ 240,00

U ontvangt € 50,- voordeel indien u de praktijkcontrole en het onderhoud aan de autoclaaf (pakket 1+2) op
dezelfde dag laat verzorgen door Henry Schein. Bovendien is uw praktijk dan in één keer gecontroleerd conform de
richtlijnen voor technisch onderhoud van de IGJ en het NHG/KNOV.
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PAKKET 3: EXTRA ONDERHOUD
Naast het praktijkonderhoud als genoemd in pakket 1, kunnen de medische technici van Henry Schein ook het onderhoud
aan extra apparatuur verzorgen. Hieronder vindt u de mogelijkheden.
Orion QuickRead Go (CRP)
Test en meting met speciale testvloeistof, controle op meetwaarden, functionele controle, visuele controle van
de schacht, eventueel verwijderen van vuil in de schacht en installatie van de meest recente software versie op
locatie van de klant.
Orion QuickRead Go (CRP)

€ 134,50

I.c.m. gelijktijdige controle pakket 1 of 2

€ 35,00

Extra onderhoud door de fabrikant
Voor het onderhoud van onderstaande producten, halen wij de producten bij u op.*
Wij regelen vervolgens dat de desbetreffende fabrikant de kalibratie van uw producten verzorgt.
Kalibreren ijkspuit
Carefusion en WA

€ 144,30

Kalibreren audiometer

Kalibratie van een screening audiometer (bv Interacoustics AS208/608b/608e/GSI17/GSI18)
Per audiometer

€ 152,85

Kalibreren tympanometer

Kalibratie van een screening tympanometer (bv Interacoustics MT10)
Per tympanometer

€ 197,25

* Exclusief transportkosten á €13,90
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PAKKET 3: EXTRA ONDERHOUD
Echosysteem
Het uitvoeren van standaard onderhoud.
• visuele controle.
• reiniging en controle: monitor, panel, trackbal, luchtfilter, systeem kappen, externe apparaten, transducers,
transducerhouders, controlepanel, monitor arm bewegingen en locks.
• controle wielen, remmen, kabels, modules, ventilatoren, netwerk connectie,
syteem functionaliteit, functionaliteit standby accu.
• patiëntenlekstroom (transducers) en veiligheidsmeting.
Onderhoud wordt bij u op locatie uitgevoerd.
Kosten voor eventueel extra te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen
bij dit standaard onderhoud.
Mogelijk voor (bijna) alle echoapparaten.
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Onderhoud echosysteem

€ 419,00

INSCHRIJFFORMULIER ONDERSHOUDSOVEREENKOMST
Klantnummer:
Naam praktijk:
Adres (waar onderhoud moet plaatsvinden):
Postcode en woonplaats:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mail:
Aantal apparaten (naar schatting):
Merk + type autoclaaf en serienummer:
Voorkeursdatum voor onderhoud:

Keuze onderhoudspakket:
Vink aan welk(e) onderhoudspakket(ten) u wenst.
Pakket 1 Praktijkcontrole
Pakket 2 Onderhoud autoclaaf
Pakket 3 Extra onderhoud (vink aan welke apparaten)
Orion QuickRead Go
IJkspuit
Tympanometer
Audiometer
Echosysteem

Merk, type, serienummer:
Merk, type, serienummer:
Merk, type, serienummer:
Merk, type, serienummer:

Ja, ik laat graag de hierboven gekozen controle/onderhoudspakketten verzorgen door Henry Schein en ik ga
akkoord met de voorwaarden.
Voor + achternaam aanvrager:
Handtekening:

Datum:

Aanmelden

Stuur dit formulier naar tdmedical@henryschein.nl

Voorwaarden

• prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen/jaarlijkse indexering
• u kunt deze TD overeenkomst beëindigen door te mailen naar tdmedical@henryschein.nl
• indien u minder dan een week vooraf uw afspraak annuleert, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
• bij een ingebouwde autoclaaf of een autoclaaf die verplaatst moet worden voordat onderhoud mogelijk is,
wordt uw hulp verwacht bij het verplaatsen -> is dit niet mogelijk, dan moeten wij een extra monteur sturen
en worden deze kosten in rekening gebracht
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