INFORMATIEGIDS
Ervaar onze service

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Wij hebben de overtuiging dat goed ondernemerschap bijdraagt aan een
betere maatschappij. Om dit beeld kracht bij te zetten heeft MVO een centrale
plek in ons bedrijfsbeleid. Formex Medical steunt met regelmaat goede doelen
en maatschappelijke initiatieven. Daarnaast zijn wij lid van MVO Nederland
waarmee wij toezeggen ons op een maatschappelijk verantwoorde manier in te
zetten om ons ondernemingsdoel te bereiken.

Duurzame bedrijfsvoering

Over Formex Medical
Of het nu gaat om een medische PC of om de inrichting van een digitale OK, wij hebben een passende ICT-oplossing.
Dankzij onze IT-kennis en jarenlange ervaring als pioniers op het gebied van innovatie, weten wij namelijk precies wat
u nodig heeft. Waarom wij zo gedreven zijn? Omdat de zorg ons allemaal raakt. Wij zijn er trots op dat u dankzij onze

Ons MVO-beleid komt tot uiting in het kiezen van onze leveranciers. Hierbij
laten wij de duurzame aspecten van de bedrijfsvoering meewegen. We kijken

www.sdwh.nl

naar het productieproces, het personeelsbeleid en de naleving van de VNhandelsvoorschriften. Zelf dragen wij ook ons steentje bij. Voor apparatuur die
niet langer van waarde is voor onze klanten zorgen wij graag dat deze wordt
hergebruikt of op milieuvriendelijke wijze wordt afgevoerd.

producten de beste zorg kunt leveren. In deze gids vindt u de producten en diensten waarin wij ons specialiseren.

Uw one stop shop in de zorg

Kansen voor jonge mensen

Wij zijn een one stop shop voor alle ICT-oplossingen binnen de zorgsector. Hierbij richten wij ons op alle instellingen,
uiteenlopend van tandartspraktijken en huisartsen tot ziekenhuizen. Wij zoeken over de hele wereld naar innovatieve

Formex Medical gelooft in het bieden van kansen aan jonge mensen en

producten die toegevoegde waarde hebben voor de Nederlandse zorgmarkt. Daarbij letten we op kwaliteit, veiligheid en

stelt hen graag in de gelegenheid om bij ons praktijkkennis op te doen

hygiëne.

in de vorm van een leerbaan of stage. Wij zijn door het Kenniscentrum
Handel en ECABO gecertificeerd als een erkend leerbedrijf en hebben

Producten op maat

jarenlange ervaring als het gaat om het bieden van een veilige omgeving

Maar wij gaan verder dan dat! Met uw wensen in ons achterhoofd

waarin opleiding en begeleiding centraal staan. Wij hebben al een groot

maken wij, samen met onze fabrikanten, deze geweldige producten nóg

aantal stagiairs mogen begeleiden. Wij doen dit graag omdat we als bedrijf

beter. Bovendien zorgen wij ervoor dat ze voldoen aan de Nederlandse

willen investeren in de toekomst van getalenteerde, ambitieuze jongeren.

maatstaven. Het is onze hoogste prioriteit dat u altijd beschikt over het

We zijn ervan overtuigd dat zij het verschil kunnen maken binnen ons

beste wat er is.

bedrijf en de samenleving.

Ervaar onze service
Natuurlijk kunt u behalve onze producten ook gebruik maken van onze
diensten in uw zorginstelling. Interne verhuizingen, de installatie van
ophangsystemen, het inrichten van medische werkplekken, niets is ons te
gek. Ons motto is niet voor niets: ‘Hoeveel service wilt u ervaren?’
Op ons kunt u rekenen!

Opleiding Smart Technology / Virtual Reality
Mede dankzij onze initiatieven is sinds kort de opleiding ‘Smart Technology’
aan het regionaal opleidingscentrum ID College gestart. Ook is er een Virtual
Reality keuzedeel. Het is mooi dat wij een aandeel hebben gehad in het tot
stand brengen van deze opleidingen.

Service Level Agreement (SLA)

Consultancy en optimalisatie

U kunt bij ons al uw servicebehoeften in een contract

Wij helpen u graag bij het oplossen van problemen en

laten opnemen. Dan bent u niet langer afhankelijk van

het verbeteren van de algemene patiëntenzorg. Wij

onze agenda maar is onze service altijd gegarandeerd.

hebben consultants met uitgebreide ervaring in de

Denk hierbij aan responstijden, service op locatie, het

gezondheidszorg en zij willen deze ervaring graag met

bijhouden van een reservevoorraad of aangepaste

u delen. Heeft u hoogopgeleid ICT-personeel nodig op

garantieregelingen.

opdrachtbasis of ter ondersteuning van een project?
Wilt u de bekabeling in uw instelling uitbesteden of

Ervaar onze diensten
Formex Medical biedt een breed pakket van
diensten aan. Van advies tot installatie en

Uw voordelen:

thuiswerkplekken inrichten? Wij kunnen u niet alleen

•

Afspraken op maat

adviseren maar ook de uitvoering van dit soort projecten

•

Gegarandeerd serviceniveau

volledig uit handen nemen. Neem contact met ons op,

•

Geen onverwachte kosten

wij horen graag wat wij voor u kunnen betekenen!

“De installatiedienst van Formex Medical heeft ons eigen team een hoop werk uit handen
genomen. Ze hebben deskundige en professionele installateurs die weten hoe ze in een
ziekenhuisomgeving te werk moeten gaan.”

uitgebreide garantie tot onderhoud, u bent bij

Catharina ziekenhuis, Eindhoven

Formex Medical aan het juiste adres. Omdat
wij weten hoe belangrijk een duidelijke en
heldere communicatie is voor u als klant, worden

Installatieservice

afspraken duidelijk op papier gezet of in een
Service Level Agreement opgenomen.

De montage van systemen kan vervelend en tijdrovend
werk zijn. Gelukkig kunt u altijd een beroep doen op onze
installatieservice. Wij hebben monteurs die ervaren zijn

Onderhoud en preventie
Voorkomen is beter dan genezen, dat vinden wij ook, en daarom kunt u altijd een
beroep doen op onze ervaren service engineers. Wij kennen uw apparaten door
en door en kunnen, als u dit wenst, regelmatig bezoeken afleggen waarbij we de
prestaties en de betrouwbaarheid van uw apparatuur preventief controleren. Wij
signaleren tijdig overmatige slijtage van de bewegende delen en kunnen indien
nodig reparaties en vervanging uitvoeren. Ook controleren wij de elektronische
componenten en verbindingen en reinigen de apparatuur volledig. Dit voorkomt
storingen en helpt ook bij het nakomen van de verplichtingen omtrent veiligheid
van personeel en patiënten. Bovendien zal preventief onderhoud de levensduur
van uw kostbare apparaten verlengen.

met al onze producten, of het nu gaat om de montage
van een ophangsysteem of om het inbouwen van een
PC in een COW (Computer On Wheels). Wij nemen u het
werk graag uit handen..

Logistieke Diensten
Wij begrijpen dat een uitroltraject meer dan genoeg druk
op uw organisatie legt. Wilt u niet dat uw medewerkers
ook nog tijd kwijt zijn aan zaken als opslag, montage,
installatie en het afvoeren van dozen? Dan nemen wij het
u graag uit handen. Of het nu om enkele of duizenden
werkplekken gaat.

ONYX ZEUS SERIES
Winnaar publieksprijs Zorg & ICT Innovatie Award 2013
De ZEUS is een medisch gecertificeerde panel PC met een stijlvolle
vormgeving. De machine is geschikt voor het gebruik in K2/K3-ruimtes.
En de nieuwe serie is bovendien uitgerust met de krachtige Skylake
processor, voor nog betere prestaties! Het volledig platte oppervlak
maakt dat de panel eenvoudig schoon te maken is, wat een belangrijke
bijdrage levert aan de hygiëne op de zorgplek.

Medische PC’s

EN 60601-1
EN 60601-1-2 (EMC 4.0)

Formex Medical is de distributeur in Nederland voor de medische lijn van
Onyx. Alle modellen voldoen aan strikte medische veiligheidsnormeringen.

De nieuwe ZEUS is alles wat de oude ZEUS een succes maakte. En meer.
Hij is nóg hygiënischer, nóg krachtiger en nóg flexibeler Dit vertaalt zich
in o.a. een volledig afgedichte behuizing, een razendsnelle Intel Skylake
processor en twee PCIe-sloten met tal van uitbreidingsopties. Met de
nieuwe Zeus modellen zetten we dus opnieuw de standaard. De nieuwe
ZEUS is volgens de nieuwe EN 60601-1 norm gecertificeerd.

Winnaar Europese Aanbesteding
320+ Zeus panel PC’s
UMC Utrecht, 2013

Daarom mogen de systemen gebruikt worden in K2/K3-ruimtes, zoals de
Intensive Care en operatiekamers. De Onyx heeft bewezen vooral een

Winnaar Europese Aanbesteding
300+ Zeus panel PC’s
Erasmus MC, 2014

betrouwbare machine te zijn. Met de introductie van krachtige nieuwe
systemen zetten Formex Medical en Onyx een nieuwe norm op het gebied

“Wij hebben zeer positieve ervaringen met de sales, aftersales en vooral de service.

van medische panel PC’s.

Wij kijken tevreden terug op de relatie die wij zijn aangegaan met Formex Medical.”

Lees meer over medische PC’s op ons blog:

Met de verstelbare uitgangsspanning (12/19/24V)
is de UPower prima geschikt om bijvoorbeeld een
laptop, barcodeprinter of all-in-one van stroom
te voorzien. En omdat de UPower werkt met
hot-swappable batterijen krijgt u er als bonus 24/7
beschikbaarheid bij. Batterijen bijna leeg? Even
wisselen en u kunt direct weer door!

ONYX MEDPC SERIES

ONYX UPOWER

ONYX VENUS SERIES

De Onyx Venus is een mobiele medische panel PC met
twee hot swappable batterijmodules. De batterijen
kunnen verwisseld worden terwijl de machine in bedrijf
is waardoor de machine 24x7 beschikbaar is. De Venus
is genomineerd voor de Zorg & ICT Innovatie Award
2014.

De Onyx MedPC serie zijn krachtige box PC’s die zijn
ontworpen voor het gebruik in medische omgevingen.
De machines zijn fanless, beschikken over galvanisch
gescheiden poorten (4KV) en zijn gecertificeerd voor
het gebruik in medische ruimtes. Het platte, compacte
ontwerp maakt dat deze machines eenvoudig zijn
schoon te maken.

ONYX MATE SERIES

Franciscus Vlietland, Schiedam

http://blog.formex-medical.nl/wat-maakt-een-goede-medische-pc

De Onyx Mate, het kleine broertje van
de ZEUS is een basismodel met dezelfde
strakke, hygiënische vormgeving. De
hardware is geselecteerd met een focus op
betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Zo kunt
u zelf bepalen of u gaat voor de brute kracht
van de ZEUS of voor de bescheidene Mate. Een
ideale medische panel voor elke toepassing dus!

Nieuw in ons assortiment is de 26-inch
FS-P2607D medische monitor van FSN. Hiermee
brengt u chirurgische 3D-weergave naar
gespecialiseerde OK-ruimtes.
Enkele voordelen

Medische monitoren
Formex Medical levert een brede reeks professionele monitoren
voor verschillende toepassingen in de zorg. Zo hebben wij
monitoren die specifiek zijn ontworpen voor review, diagnostiek,

•

Schakelen tussen 2D/3D-weergave

•

Dual DVI in- en uitvoer

•

Full HD

•

Fanless

•

Voorgekalibreerde chirurgische kleurprofielen

•

Image pan, zoom, freeze, picture-in-picture

“Wij waarderen in Formex Medical vooral de persoonlijke en klantvriendelijke benadering van
de medewerkers. Ze hebben veel product- en marktkennis, waardoor ze ons altijd een passende
oplossing kunnen adviseren.”

PACS-weergave, scopie en chirurgie. Onze merken staan voor
duurzaamheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Onze medewerkers
adviseren u graag welke monitor het meest geschikt is voor de

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

toepassing die u wenst!

Large Format Display

Clinical Review

Chirurgie

Diagnostiek

Niet-gespecialiseerde monitoren.
Clinical Review-schermen zijn
ontworpen voor algemeen gebruik
in medische omgevingen. De
focus van deze monitoren ligt op
aspecten die overal in de zorg
belangrijk zijn, zoals hygiëne en
elektrische veiligheid.

Monitoren voor de operatiekamer.
Chirurgische schermen
beschikken over een groot aantal
ingangspoorten om beelden
van verschillende bronnen te
kunnen weergeven. Denk hierbij
aan bijvoorbeeld endoscopie- of
anesthesieapparatuur.

Monitoren voor radiologie.
Diagnostische schermen hebben
een weergave die optimaal is voor
het beoordelen van medische
afbeeldingen. Deze monitoren
hebben een hoge helderheid en
zijn gekalibreerd volgens de DICOMstandaard.

Medische carts

‘Closed Loop’-medicijndistributie

Ons aanbod is uitgebreid met de Touchpoint T7, de

Verplegend personeel moet hun aandacht constant

nieuwe cart van Humanscale. In combinatie met een PC

verdelen en hun werk wordt met regelmaat

of laptop (en eventueel een medicatiebak) vormt de T7

onderbroken. Onderbrekingen kunnen leiden tot het

de ideale mobiele zorgwerkplek.

maken van fouten. Vaak onschuldig, maar het kan ook
gebeuren dat door een fout de patiëntveiligheid in

Wat maakt juist deze kar zo goed? Bijvoorbeeld het

geding komt. In het slechtste geval kan het zelfs levens

hygiënisch ontwerp, het handige kabelbeheer en de

kosten, bijvoorbeeld bij een kritiek en complex proces

strakke vormgeving. Maar waar wij nog het meest blij

als medicijnuitgifte.

ontworpen met een IT-perspectief maar juist vanuit
een ergonomische gedachte. Om het leven van al die
zorgverleners die er elke dag mee aan de slag gaan
zo aangenaam mogelijk te
maken.

MedLink is een slimme combinatie van hard- en
software waarmee medicijndistributie zo veilig mogelijk
wordt ingericht. Met MedLink werkt het verplegend
personeel veiliger en efficiënter. Met een verhoogde
patiëntveiligheid tot gevolg.

MINT SOLUTIONS MEDEYE

van Humanscale. De cart is niet (zoals veel anderen)

HUMANSCALE MEDLINK

van worden is het onderscheidende uitgangspunt
MedEye is een medicatieverificatiesysteem dat
op de medicijnwagens kan worden geïntegreerd.
Voordat de medicatie aan de patiënt wordt
toegediend zorgt MedEye voor de laatste check.
Het systeem verifieert automatisch alle soorten
medicatie aan het bed van de patiënt en helpt de
verpleegkundige meteen om de juiste registraties
af te handelen. Bovendien helpt MedEye bij de
dubbele controle van high risk medicatie en zorgt
dat dit veilig en efficiënt wordt afgehandeld.

LOW PROFILE MET BACKLIGHT

COMPACTE TOETSENBORDEN

Medische toetsenborden

SaniKey Compact

SaniKey Touch Mini

SaniKey ProLight LP

SaniKey ProLight Touch LP

Formex Medical is uw specialist als het gaat om
innovatieve antibacteriële producten waarmee u de

Enkele voordelen

werkplek tot een gezonde en hygiënische werkomgeving
kunt maken. Met Craytech hebben wij de meest complete
productlijn van medische toetsenborden en muizen.

•

Antimicrobiële werking

•

Nano-zilverdeeltjes bestrijden micro-organismen

•

Multi-touch trackpad: ook te bedienen met
doktershandschoenen

TM

Bij ons kunt u terecht voor een uitgebreid assortiment

•

Vaatwasserbestendig

aan medisch-hygiënische muizen en toetsenborden.

•

Verbetert hygiëne en patiëntveiligheid

SaniKey NoProfile MultiConnect

Bovendien zijn onze touch pads ook te bedienen met
latex handschoenen en blijven ze functioneren wanneer
ze vochtig worden.
Onze medische toetsenborden zijn daarom uitermate
geschikt voor gebruik door tandartsen, huisartsen,
zorginstellingen

en

ziekenhuizen.

Diverse

grote

Anti-Bacterial Mouse Pad

partijen in binnen- en buitenland werken al naar volle
tevredenheid met de toetsenborden van Craytech.

antibacterial

SaniKey Touch

UNIEKE PRODUCTEN

en voorzien van een unieke antibacteriële coating.

MEEST COMPLETE LIJN

Deze producten zijn allemaal stofdicht, waterdicht

SaniKey Laser Mouse
(Wireless / Slim / Touch)

technology
Zoekt u een hygiënisch toetsenbord dat als enige op
de markt voldoet aan alle eisen? En bovendien volledig
medisch gecertificeerd is? Craytech is de juiste keus!

EN60601-1-2
EN60950-1

SaniKey Little Giant

SaniKeyNumpad

SaniKey Flex

SaniFilm Anti-Bacterial
SaniFilm Anti-Bacterial is een kristalheldere,
TM

ontspiegelende

beschermfolie

voor

uw

touchscreen. SaniFilm biedt echter meer

antibacterial
nanotechnology

dan alleen perfecte bescherming tegen
beschadigingen. Het materiaal van de folie
heeft een speciale eigenschap die bacteriën
zoals MRSA, E.Coli en Salmonella doodt zodra

Geef bacteriën geen kans!
Hygiëne en innovatie gaan hand in hand. Daarom laten wij u
graag kennis maken met twee nieuwe producten van Craytech:
SaniCoating en SaniFilm.

zij in contact komen met de folie. Nog voor
zij zich kunnen vermenigvuldigen. Wij zijn
blij dat veel van onze klanten hygiëne net
zo belangrijk vinden als wij en kiezen voor
SaniFilm. Diverse universitaire ziekenhuizen
gebruiken SaniFilm inmiddels. Daarmee
beschermen zij niet alleen hun vaak dure
touchscreens, maar beschermen ze ook de

SaniCoating Anti-Bacterial
Met SaniCoating kunt u oppervlakken,
die bacterievrij moeten zijn, door middel

gezondheid van de gebruiker.

-

Zinkion
met + lading

van een doekje voorzien van een actieve
beschermlaag die bacteriën doodt zodra zij
met het oppervlak in contact komen. Eén
behandeling met een doekje SaniCoating
staat garant voor zes maanden bescherming.
U smeert het doekje over het te beschermen
oppervlak en zet gevaarlijke bacteriën zoals
MRSA, E.Coli en Salmonella eenvoudig
buitenspel!
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Ophangsystemen

“We can mount everything anywhere.
And if we can’t we will find a solution.”
CIM med

We zijn er trots op dat wij al diverse universitaire ziekenhuizen konden voorzien van de
ophangsystemen van CIM med. De ophangsystemen van CIM med onderscheiden zich
van de concurrenten door de oerdegelijke Duitse kwaliteit in combinatie met een verfijnde
afwerking. Daarnaast biedt het assortiment van CIM med voor elke denkbare omgeving een
passende oplossing. Op deze pagina vindt u enkele voorbeelden. Wij adviseren u graag over de
mogelijkheden!
De voordelen van CIM med op een rijtje:
• Kabelgeïntegreerde mounts voorkomen beschadiging van kabels en geven een nette uitstraling.
• Grote afwasbare oppervlakken die het risico op infectie minimaliseren.
• De ultieme kijkhoek: de CIM med-armen kunnen in elke gewenste richting draaien.
• Ruimtebesparend waardoor de beschikbare ruimte optimaal benut wordt.
• Gegarandeerd onderhoudsvrij voor tenminste vijf jaar.
• EN 60601-1 gecertificeerd door het gerenommeerde laboratorium ‘TÜV’.
• Precisie: de schermen drijven op een gasveer en blijven te allen tijde op dezelfde hoogte.

Medicijnwagens

Plafondarmen
Onze plafondarmen zijn speciaal ontworpen voor de montage van elektrische medische

Medicijnwagens zorgen voor een beveiligd transport

apparaten. Dat kan een medische panel PC’s zijn, maar bijvoorbeeld ook operatielampen,

en uitgifte van medicatie. Nieuw in ons assortiment

chirurgische monitors of camera’s. Onze plafondarm bestaat uit twee delen. Het bovenste deel

zijn de medicijnwagens van ‘Praticima’. Deze wagens

van de arm zorgt voor een 360 graden draaicirkel (die kan worden begrensd door het aanbrengen

onderscheiden zich door een modulair systeem

van stops). Het onderste deel zorgt voor de hoogteverstelling. Het aangesloten apparaat zelf is

waarmee elke medicijnwagen geheel naar uw wensen

bovendien ook nog in positie verstelbaar.

aangepast kan worden. Graag horen wij wat u zoekt in
een medicijnwagen, zodat wij u kunnen adviseren over

Onze armen zijn leverbaar in drie varianten: met één, twee of drie armen aan de ophanging. Oh,
en ziet u op tegen de montage en afstelling? Geen probleem. Dat werk nemen onze ervaren
monteurs u uit handen!

de mogelijkheden.

All-In-Ones en monitoren

WOW (Werkplek op wielen)

Een gewone PC neemt veel kostbare ruimte in beslag, vooral in een zorgomgeving.

De WOW beperkt zich tot strikt de basis en dat

Een All-in-One PC kan dan een ideale oplossing zijn. Geen gedoe meer met kabels en

ziet u terug in uw portemonnee. Eenvoudiger

u bespaart veel ruimte. U kunt uiteraard kiezen voor onze medische panel PC’s. Maar

dan de Medigear WOW krijgt u het niet. Zet

wat als de PC niet medisch gecertificeerd hoeft te zijn? Ook dan kunt u bij ons terecht!

er een laptop of Panel PC op en u heeft een

Onze reguliere All-in-One PC biedt u dezelfde voordelen, maar tegen een veel lagere

Werkplek op Wielen, klaar om te gaan voor

prijs.

het kleine werk. En wilt u de WOW wat meer
spierballen geven? Dan kunt u hem altijd nog

De voordelen op een rijtje:
•

Een mooie en professionele uitstraling

•

Ruime uitbreidingsmogelijkheden

•

Strakke vormgeving

•

Minder gedoe met kabels

•

Gunstig geprijsd

•

Ruimtebesparend

uitbreiden met onze UPower-oplossing.

Overige producten

Beamers

Digital Signage

Opslagmedia

Barcodescanners

Digital viewing

Barcodeprinters

Connectiviteit

Smartphones

Mobiele Accessoires

Noodstroom

Virtual Reality

Software

Barcodeprinters

aan andere producten bij Formex Medical terecht. Zo leveren wij ook
producten die niet specifiek voor zorgtoepassingen zijn ontworpen
zoals beamers, beveiligde usb-sticks en nog veel meer. Uitvoerige
informatie hierover vindt u op onze website:
www.formex-medical.nl.

Professionele
Videokaarten

“Wat uw vraag ook is?

We specialiseren ons in de producten die u in deze gids vindt. Wij
beperken ons hier echter niet toe! U kunt ook voor een breed scala

Medische
Apparatuur

Formex Medical zorgt voor de juiste kennis en services.”
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

Digitale stethoscoop
Met dit apparaat kunt u uiteraard de longen en het hart bij uw patiënten beluisteren, maar
deze stethoscoop kan veel meer! U kunt geluid opnemen om later terug te luisteren of

Bent u op zoek naar een oplossing of een product dat niet in deze

te delen met andere specialisten. Het apparaat is ook in staat om bepaalde geluiden te

folder is genoemd? Formex Medical is uw one stop shop. Wat u ook

analyseren en zelfstandig bepaalde aandoeningen zoals hartruis te signaleren. Bovendien

zoekt, wij kunnen het leveren. Probeer het uit en laat u verrassen

kunt u informatie die u met het apparaat verkrijgt rechtstreeks naar het patiëntdossier

door de flexibiliteit van ons team!

transporteren. Kortom, met deze stethoscoop wordt het stellen van een juiste diagnose
gemakkelijker, het risico op fouten kleiner en de kwaliteit van uw zorg optimaal.

“Voor bijna al onze producten kunnen wij bij de vriendelijke medewerkers van Formex Medical
terecht. Ze hebben veel specialistische kennis in huis en wij kunnen alles vragen.”
UMC, Utrecht

Samenwerkingsverbanden met belangrijke spelers in de medische sector stellen ons in staat om
voor elke situatie een passende oplossing te bieden. Op de achterzijde van deze gids staan onze
belangrijkste partners vermeld.

Neem contact met ons op
en ervaar onze service

FORMEX

MEDICAL

@FormexMedical

facebook.com/formexmedical

Bezoekadres
James Wattstraat 10
2809 PA Gouda

E-mail & website
info@formex-medical.nl
www.formex-medical.nl

youtube.com/formexmedical

Postadres
Postbus 243
2800 AE Gouda

Telefoon
Tel: +31 (0) 182 379 377
Fax: +31 (0) 182 379 374

linkedin.com/companies/
formex-medical

Alle informatie in deze informatiegids is onder voorbehoud van drukfouten.

instagram.com/formexmedical

formex-medical.nl/blog
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