
Uw persoonlijke  
steriele kit
U kunt nu uw eigen steriele kit ontwerpen door de onderdelen te selecteren die u nodig 
hebt en hun plaats binnen uw kit te bepalen om de ergonomie van uw chirurgische 
procedure te optimaliseren.

Uw voordelen

Na 13 jaar productie van kits op maat 
voor meer dan 450 praktijken in Frankrijk 
kunnen wij volgende voordelen voor uw 
praktijk voorstellen:

• Bespaar tijd bij uw stockbeheer

• Slechts één referentie te beheren: Label 
en Flash-code

• Efficiëntie bij de voorbereiding van uw 
operatie door beperking van aseptie 
fouten

• Minder stress en meer efficiëntie tijdens 
de operatie

• Betere ergonomie: optimalisatie van uw 
gebaren en menselijke stromen

• De rentabiliteit van de interventiekamer 
verhogen door uw tijd te rationaliseren 

Veiligheid en naleving

Onze productie is opgezet volgens de 
normen van EN-ISO 13485:2016.

Onze kits worden geassembleerd in een 
klasse Iso 8 clean room en gesteriliseerd 
met behulp van het ethyleenoxide proces.

Beide stappen worden uitgevoerd in onze 
eigen faciliteiten in Europa.

Controle van de 
sterilisatiecyclus

Keuze van de indeling van  
de componenten

Etiketten voor 
traceerbaarheid

Montage in witte kamer



Getuigenis van Dr David Bourdin - Cholet

« Ik gebruik al vele jaren de gepersonaiseerde steriele kits van Neohm. Twee 
dingen spraken me aan: maatwerk en kwaliteit. En na verloop van tijd werd 
mijn keuze alleen maar versterkt door de ontdekking van een betrouwbare 
en toegewijde professionele partner. »

Getuigenis van Dr. Guillaume Drouhet - Parijs

« Ik gebruik al enkele jaren de op maat gemaakte kits van Neohm, die 
perfect aangepast en georganiseerd zijn aan de installatie van het 
technisch platform. Ze maken een snelle 
installatie mogelijk en de hoge kwaliteit 
van de materialen zorgt ervoor dat het 
chirurgisch team comfortabel kan werken. »

« Dankzij de ontmoeting met Cédric Vigo van Néohm kon ik, dankzij het ontwerp van een 
gepersonaliseerde kit, op verschillende gebieden aan mijn verwachtingen voldoen:

1. Kwaliteit van de elementen van de kit dankzij de technische vaardigheden van het bedrijf
2. Het optimaliseren en beveiligen van de installatie van de operatiekamer door mijn team, 

waarbij de tijd wordt teruggebracht
3. De ecologische impact verminderen door de hoeveelheid verpakking te verminderen
4. De opslagomstandigheden verbeteren en, dankzij de invoering van een automatisch 

rotatiesysteem, het voorraadbeheer voor mijn team vergemakkelijken.

Deze kernpunten hebben geleid tot een verlaging van de kosten. De kwaliteit van de 
uitwisselingen en de beschikbaarheid tijdens de moeilijke periodes werden zeer gewaardeerd. Het 
was dus in alle opzichten gunstig! »

Getuigenissen van klanten

Getuigenis van Dr. Benjamin 
Cortasse - Pernes-Les-Fontaines



Kledij* 

Velden* 

Chirurgiejas SMMS 43g
antistatisch – gekruiste knoping – jersey manchetten
+ 2 handdoeken

M       XL    

Surgical cap striksluiting

 

Paar overschoenen

 

Surgical cap elastiek

 

U-vormig patiëntenveld
150x190cm
+ 2 paar linten om de buizen vast te zetten.

 

Hoofdveld met gaten
Ø 10cm -100x90cm

met een sticker rond de mond   

zonder sticker  

Operatietafel veld 
120x140cm

 

Isolatiejas 
28g

75x90cm   75x75cm   

Chirurgisch veld 
met plakband

Vraag een offerte voor uw gepersonaliseerde kit
Selecteer de artikelen die u nodig hebt en noteer het aantal.

*Beschikbaar als afzonderlijke elementen



Irrigatie voor motoren* 

  

Aspiratie + canule*

4mm  

6mm   

Gelamineerde film 
20x20cm

 

Plastieken Charlotte 
Ø 60cm met elastiek

  

Tape 
5x60cm

  

Bescherming handvat 
verlichting

  

Gegradueerde beker 
+10 non-woven kompressen 
5x5cm

  

Plastieken hoes 5cmx2m
met kartonnen sleuf 
2 gelijmde strips - 1 elastiek 

  

Aantal operaties per maand:

Naam: 

Adres: 

E-mail:

Stad en postcode:

Telefoon:

Victor Allardstraat, 75 - 1180 Brussel
+32 (0)2 376 22 22 I contact@mos.be

mos.be

Accessoires et Randapparatuur 

Uw gegevens

*Beschikbaar als afzonderlijke elementen
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