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Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Wij hebben de overtuiging dat goed ondernemerschap bijdraagt aan een betere
maatschappij. Om deze reden heeft MVO een centrale plek in ons bedrijfsbeleid.
Als lid van MVO Nederland gaan we vol voor een maatschappelijk verantwoorde
bedrijfsvoering. We staren ons niet blind op bedrijfsprocessen maar hebben ook
oog voor duurzaamheid, maatschappelijke initiatieven, ontwikkelingsprojecten
en scholing.

Duurzame bedrijfsvoering

OVER ONS
De beste IT-oplossingen voor de zorg. Dat is Formex Medical in een notendop. Of het nu gaat om een medische PC of om
het opzetten van een compleet verpleegoproepsysteem. Wij combineren onze IT-kennis en ervaring met een passie voor
zorg en innovatie. Waarom wij zo gedreven zijn? Omdat de zorg ons allemaal raakt. Wij zijn er trots op dat we jou met onze
producten en diensten helpen om de allerbeste zorg te leveren!

De one-stop-shop voor de zorg
In ons enthousiasme voor het automatiseren van de zorg speuren wij de hele wereld af op zoek naar innovatieve
oplossingen die de Nederlandse zorgmarkt een stukje veiliger, hygiënischer, productiever of patiëntvriendelijker
maken. Dat kan zijn voor ziekenhuizen, maar evengoed voor tandartsen, verpleeghuizen of huisartsen. Voor iedere
zorgprofessional hebben we wel wat moois in huis. En hoewel
onze focus ligt bij de ICT zijn we niet bang om verder te kijken dan onze
neus lang is. Wees dus vooral niet bang om ons te vragen naar producten
die u niet in deze gids terug vindt!

Ons MVO-beleid komt onder andere tot uiting in het kiezen van onze
leveranciers. Hierbij laten wij de duurzame aspecten van de bedrijfsvoering
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meewegen. We kijken naar het productieproces, het personeelsbeleid en de
naleving van de VN-handelsvoorschriften. 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.

Kansen voor jonge mensen
Wij geloven in het bieden van kansen aan jonge mensen. Voor wie
enthousiast is en graag praktijkkennis op wil doen staan onze deuren altijd
open. Wij zijn door het Kenniscentrum Handel en ECABO gecertificeerd als
een erkend leerbedrijf en hebben jarenlange ervaring als het gaat om het
bieden van een veilige omgeving waarin opleiding en begeleiding centraal
staan. Wij hebben al een groot aantal stagiairs en deeltijdstudenten
mogen begeleiden. Wij doen dit graag omdat we als bedrijf willen

Samenwerken aan betere producten
We horen graag wat jij van onze producten vindt. Niemand kan deze
tenslotte beter beoordelen dan de mensen die er elke dag mee werken.

investeren in de toekomst van deze getalenteerde, ambitieuze jongeren.
We zijn ervan overtuigd dat zij het verschil kunnen maken. Zowel bij ons
bedrijf als in de samenleving.

Heb jij ideeën hoe we onze producten kunnen verbeteren? Dan gaan
we daar graag mee aan de slag! Samen met onze partners zijn we altijd
bezig om goede producten nóg beter te maken. Wij vinden namelijk dat
wanneer het gaat om zorg alleen het beste goed genoeg is.

Opleiding Smart Technology / Virtual Reality
Mede dankzij ons is de opleiding ‘Smart Technology’ aan het MBO Rijnland tot
stand gekomen. Deze studie heeft onder andere een Virtual Reality keuzedeel.
We vinden het superleuk dat we onze kennis van nieuwe technologieën
kunnen delen om zo studenten klaar te stomen voor de toekomst!

Service Level Agreement (SLA)

Consultancy en uitvoering

Bij ons kun je al je servicebehoeften in een contract

Tegen welke uitdagingen loop jij aan in je streven naar de

laten opnemen. Dan ben je niet langer afhankelijk van

allerbeste patiëntzorg? Vertel het ons! Wij denken graag

onze agenda maar is onze service altijd gegarandeerd.

met je mee in het zoeken naar oplossingen om die lastige

Denk hierbij aan responstijden, service op locatie, het

hordes te overbruggen. Onze consultants hebben een tas

bijhouden van een reservevoorraad of aangepaste

vol ervaring en trekken deze graag voor je open. En we

garantieregelingen.

gaan verder dan dat. Een goed plan is een leuk begin,
maar vervolgens kom je natuurlijk bij de uitvoering. Ook

ERVAAR ONZE DIENSTEN
Bij ons stopt het niet als je een apparaat koopt.
Dat zou zonde zijn. Onze mensen hebben

Jouw voordelen:

daarbij kunnen we een handje helpen want of het nu

•

Afspraken op maat

gaat om een ICT-oplossing of om het leggen bekabeling,

•

Gegarandeerd serviceniveau

wij hebben de mensen in huis die je project vakkundig

•

Geen onverwachte kosten

kunnen uitvoeren!

“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.”

namelijk een enorme berg kennis en handigheid.

Catharina ziekenhuis, Eindhoven

Daar moet jij toch van kunnen profiteren? Onze
medewerkers zijn beschikbaar voor onder andere
advies, installaties, aanvullende service en hulp bij

Installatieservice

projecten. Dat voelt logisch, want onze producten
blinken uit maar dat geldt nog meer voor onze
mensen!

De montage van systemen kan vervelend en tijdrovend
werk zijn. Gelukkig kun je altijd een beroep doen op onze
installatieservice. Wij hebben monteurs die ervaren zijn
met al onze producten, of het nu gaat om de montage
van een ophangsysteem of om het inbouwen van een PC

Onderhoud en preventie

op een COW (Computer On Wheels). Wij nemen jou het
werk graag uit handen..

Problemen kun je maar beter voor zijn. Onder dit motto voeren onze service
engineers met liefde preventief onderhoud uit. We kennen de apparaten van

Logistieke Diensten

binnen en buiten en weten precies waar we op moeten letten. We controleren
onder andere op slijtage, de correcte werking van alle componenten en de
stabiliteit van verbindingen. Met ons tussentijdse stempel van goedkeuring weet
je zeker dat je apparaten er voorlopig weer tegenaan kunnen!

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

Medische Panel PC’s
Aan PC’s die worden gebruikt in medische omgevingen (zoals
operatiekamer, Intensive Care of verkoever) worden strenge eisen
gesteld. Belangrijk, want dat garandeert de veiligheid. Zowel voor de
zorgverlener als voor de patiënt. De Onyx Zeus is de best verkochte
medische panel PC van Nederland. De reden? Het is niet alleen een
hele veilige machine, het is ook een hele krachtige!

MEDISCHE PC’S
Elektrisch veilig, hygiënisch, betrouwbaar. Op de intensive care of
operatiekamer worden hele andere dingen van een computer gevraagd dan

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

Vanaf de eerste ontwerpen op de tekentafel staat het gebruik in
medische ruimtes centraal. Het is dus zeker geen gewone PC. Waar
ziet u dat in terug? De machine is volledig fanless en de behuizing is
hygiënisch (plat en afgedicht). Het ontwerp is elektrisch veilig, met
4KV-geïsoleerde poorten en EN-certificering. Daarnaast hebben we
oog voor een hoge beschikbaarheid. De machine is samengesteld
uit componenten met een extra lange beschikbaarheid en
ondersteuning. En dankzij de UPS-batterij blijft de machine ook bij
een korte stroomonderbreking gewoon doordraaien!

op kantoor. Daar weten we alles van. We hebben verschillende medische
computers die speciaal voor deze kritische ruimtes zijn ontworpen. En
machines voor al die andere zorgwerkplekken, want elke toepassing komt

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

met zijn eigen wensen en voorschriften.

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

Lees meer over medische PC’s op ons blog:
https://blog.formex-medical.nl/wat-maakt-een-goede-medische-pc

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.

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 krijg je er als bonus 24/7
beschikbaarheid bij. Batterijen bijna leeg? Even
wisselen en je kunt direct weer door!

Medische Box PC’s
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.

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 kun
je zelf bepalen of je gaat voor de brute kracht
van de ZEUS of voor de bescheidene Mate. Een
ideale medische panel voor elke toepassing dus!

MEDISCHE CARTS

WOW (WERKPLEK OP WIELEN)

Maak kennis met de Touchpoint T7 van Humanscale.

De WOW beperkt zich tot strikt de basis en dat

In combinatie met een PC of laptop (en eventueel

zie je terug in je portemonnee. Eenvoudiger dan

een medicatiebak) vormt de T7 de ideale mobiele

de Medigear WOW krijg je het niet. Zet er een

zorgwerkplek.

laptop of Panel PC op en je hebt een Werkplek
op Wielen, klaar om te gaan voor het kleine

Wat maakt juist deze kar zo goed? Bijvoorbeeld het

werk. En wil je de WOW wat meer spierballen

hygiënisch ontwerp, het handige kabelbeheer en de

geven? Dan kun je hem uitbreiden met diverse

strakke vormgeving. Maar waar wij nog het meest

opties zoals bijvoorbeeld medcijnlades of onze

blij van worden is de filosofie van Humanscale. De

UPower hot-swap batterijoplossing.

cart is niet (zoals veel anderen) 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.

MEDICIJNWAGENS

‘CLOSED LOOP’-MEDICIJNDISTRIBUTIE
Verplegend personeel moet zijn aandacht continu

Medicijndistributie is een complexe

verdelen en hun werk wordt met regelmaat

puzzel zonder ruimte voor fouten. Zo’n

onderbroken. Onderbrekingen kunnen leiden tot het

proces goed inrichten doe je niet met

maken van fouten. Vaak onschuldig, maar het kan ook

een one-size-fits-all-kar. Dat vereist

gebeuren dat door een fout de patiëntveiligheid in

maatwerk. Om die reden zijn onze

geding komt. In het slechtste geval kan het zelfs levens

Praticima carts flexibele bouwblokken.

kosten, bijvoorbeeld bij een kritiek en complex proces

Of het nu gaat om medicijnkarren,

als medicijnuitgifte.

transfer carts of opslagtorens. Wij

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

HUMANSCALE MEDLINK

kijken naar wat jij nodig hebt en gaan
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.

vervolgens bedenken hoe jouw ideale
cart eruit moet zien.

MEDISCHE TOETSENBORDEN & MUIZEN
Infectiepreventie

is

een

van

onze

belangrijkste

speerpunten. We maken ons sterk voor een hygiënische,
steriele zorgwerplek waar geen ruimte is voor potentiële
ziekmakers (hoe klein ze ook mogen zijn). Om dit te
faciliteren hebben we de meest complete productlijn
van medische toetsenborden en muizen op de markt.
De belangrijkste eigenschap van deze dingen is dat ze
eenvoudig te desinfecteren zijn. Ze hebben zo weinig
mogelijk randen en kieren, zijn waterdicht en kunnen
tegen desinfectiemiddel. De touchpads zijn te bedienen

Alle voordelen op een rij

met latex handschoenen en blijven functioneren als ze
vochtig worden.
Als een van de weinige zijn onze toetsenborden en
muizen medisch gecertificeerd en als kers op de taart
zijn ze voorzien van geavanceerde nanotechnologie die
actief de strijd met bacteriën aangaat!
Is infectiepreventie op jouw werkplek belangrijk? Dan

tandartsen, huisartsen en verpleegzorg.

Desinfecteerbaar

•

Antimicrobiële werking

•

Hygiënisch wit

•

Multi-touch trackpad:

SaniKey NoProfile MultiConnect

ook te bedienen met
doktershandschoenen

antibacterial
technology

zijn deze apparaten onmisbaar. Je vindt ze dan ook overal
terug. Niet alleen in ziekenhuizen maar zeker zo vaak bij

•

EN60601-1-2
EN60950-1

•

Vaatwasserbestendig

•

Professionele uitstraling

Terminals en Tablets
CareScreen is volledig apparaatonafhankelijk. Het maakt niet uit wat voor
apparaat je gebruikt, wie de fabrikant is en welk besturingssysteem er op staat.
De gebruikerservaring van CareScreen is altijd hetzelfde en interface past zich
automatisch aan het schermformaat aan. Dus iPad, Surface, Onyx of Smart TV?
Het is allemaal prima.

Bring Your Own Device (BYOD)
Je kunt er ook voor kiezen om CareScreen aan te bieden op de eigen
apparaten van de patiënt. Hiervoor hebben we veilige, eenvoudige

PATIËNT INFOTAINMENT

authenticatieprocedures en het biedt verschillende voordelen. Zo hoeft u
niet te investeren in hardware terwijl de beschikbaarheid van het platform

CareScreen biedt entertainment, maar ook een brede informatievoorziening en verschillende
tools om de patiënt de regie te geven over zijn eigen verblijf. Met CareScreen kunnen ze

kan worden uitgebreid om de patiënt te begeleiden gedurende de volledige
Patient Journey.

bijvoorbeeld zelf (gepersonaliseerde) maaltijden bestellen, informatie krijgen over hun

Voedingsportaal

behandeling, arts en afdeling, beeldbellen, een glaasje water vragen of de gordijnen openen.

Een digitale menukaart is een populaire functie, omdat het een goede

Een fijne, complete patiëntbeleving die tegelijkertijd het zorgpersoneel ontlast.

service biedt aan de patiënt maar ook extra omzet genereert. CareScreen
functioneert als bestelplatform, waarin het aanbod van meerdere leveranciers
(waaronder de eigen keuken) kan worden getoond. Voor de patiënt wordt
het samengevoegd tot een enkel aanbod, waarbij rekening kan worden
gehouden met zijn of haar persoonlijke voorkeuren, diëten en allergieën.

De patiënt krijgt het stuur in handen
De patiënt heeft met de tablet, bedsideterminal, smartphone
of laptop overal toegang tot een groot aantal nuttige
en vermakelijke functionaliteiten. Dit kan op een device
(bedsideterminal of tablet) van de zorgorganisatie, of op een
eigen device (BYOD, oftewel Bring Your Own Device).

Mobile Assistent
CareScreen is niet alleen voor binnen zorginstellingen, de software kan ook
worden ingezet als een persoonlijke assistent voor kwetsbare groepen. Mensen
die een bepaalde vorm van ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks
leven. CareScreen helpt deze mensen om meer zelfstandig en met regie op het
eigen leven een betekenisvolle plek in de samenleving te vervullen.

Patiëntenportaal
Fotoalbum

Appstore

Voeding

Enquetes

Agenda

Service
Oproep

Als onderdeel van onze Patient Journey filosofie bieden we buiten de
CareScreen app om ook een via het internet toegankelijk patiëntenportaal aan.
Hierin zijn een aantal functionaliteiten beschikbaar die onderdeel uitmaken
van onze omgeving, waaronder een slimme, gedeelde agenda, beeldbellen en
een persoonlijk (medicatie)profiel.

Beeldbellen

Spellen

Televisie

Domotica

Internet

E-reader

Radio

MOBILE COMPUTING

VERPLEEGOPROEPSYSTEMEN

Met onze partners Zebra en Datalogic hebben we goed

Een Verpleegoproepsysteem (VOS) is best complex. Het

nagedacht over hoe een mobiele computer voor de

is een netwerk van slimme componenten zoals zenders,

zorg eruit moet zien. Het resultaat zijn professionele

sensoren, alarmknoppen en handhelds die allemaal

mobieltjes en tablets die niet alleen te desinfecteren zijn,

naadloos en betrouwbaar moeten samenwerken. Maar

maar vooral ook robuust. Ze kunnen zonder probleem

dat is praat voor techneuten. Uiteindelijk is een VOS

tegen een stootje of tegen contact met vloeistoffen.

gewoon een systeem dat ervoor moet zorgen dat de

Daarnaast hebben ze een paar handige toevoegingen

juiste zorgmedewerker de juiste alarmering op het juiste

die bijdragen aan een soepele worflow. Ingebouwde

moment krijgt. Of het nu gaat om de inrichting, de

barcodescanners bijvoorbeeld, en hot-swap batterijen

installatie of de configuratie van een VOS, bij ons bent u

zodat ze nooit aan de lader hoeven.

aan het juiste adres!

Mobile Device Management (MDM)
Hoe houd je het overzicht? Wat mogen gebruikers
wel en niet met hun toestel doen? Met Mobile Device
Management heb je vanuit één centraal systeem de
volledige controle over al je mobiele devices. Misschien
heb je al een MDM en hoeven we je niets uit
te leggen. Als dat niet zo is dan helpen we je
graag een handje! We kunnen zo’n systeem
voor je opzetten en je mensen trainen om het
te beheren. En als je dat liever hebt dan nemen we je het
beheer van mobiele apparaten volledig uit handen.

BARCODEPRINTERS EN SCANNERS

MEDISCHE MONITOREN

Barcodes zijn ideal voor snelle, foutloze registraties

De ene medische monitor is de andere niet. Een radioloog

en extra controles. Even snel scannen en je weet

heeft een totaal andere beeldweergave nodig dan een

zeker dat je met de juiste medicatie of patiënt

chirurg, bijvoorbeeld. Zo is er voor elke toepassing wel een

te maken hebt. Zeker met de nieuwe generatie

ideale monitor. Wij weten als geen ander welke specificaties er

barcodes, waar veel meer informatie uit te halen is,

voor toe doen. Vraag het ons vooral, we hebben voor iedere

zijn barcodes een onmisbare tool bij het voorkomen

zorgverlener wel een monitor die perfect bij zijn (of haar) werk

van fouten.

past.

Onze barcodescanners zijn speciaal ontworpen
voor zorgomgevingen. Daarnaast hebben we
een ruime keus aan printers voor het printen van
barcodelabels en polsbandjes.

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.

INNOVATIE
De beste medische ICT-oplossingen van vandaag?

De C2S Pro is een automatische gebitsreiniger,

Die vind je bij ons. Dat is mooi, maar voor ons is

ontwikkeld voor de dagelijkse reiniging van

dat niet genoeg. Wij werken ondertussen hard aan

alle typen verwijderbare gebitsprotheses.

de beste oplossingen van morgen.Technologie is

Voor de reiniging wordt gebruik gemaakt van

tenslotte voortdurend in beweging en dat gaat in

een dynamisch borstelsysteem met speciale

een sneltreinvaart. Steeds komen er spannende

gelegeerde borstelharen. Dit helpt de levensduur

nieuwe technologieën bij. Deze staan aan de

van protheses te verlengen en voorkomt de

basis van de producten van morgen. En die

vorming van plak en tandsteen.

gaan de zorg op zijn kop zetten, daar zijn we van
overtuigd.

Warme ouderenzorg met koude techniek. Dat
is de gedachte waarmee Zorgpartners MiddenHolland werk heeft gemaakt van digitalisering.
Samen met ons en SDB Groep hebben ze al veel
voor elkaar, onder andere dat meetgegevens nu
automatisch kunnen worden weggeschreven in
hun elektronisch cliëntendossier. Genomineerd
voor de Computable Awards 2019!

GEBITSREINIGING

“We can mount everything anywhere.

OPHANGSYSTEMEN

And if we can’t we will find a solution.”
CIM med

Onze ophangsystemen van CIM med zijn een handige manier op apparaten te monteren op
plekken waar de ruimte schaars is. Ze zijn veilig, stijlvol en degelijk maar blinken vooral uit dankzij
het superhandige systeem om alle kabels netjes weg te werken. CIM staat niet voor niets voor
‘Cable Integrated Management’. Nooit meer loshangende kabeltjes dus.
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 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.

Infectiepreventie
De ophangsystemen van CIM med zijn als beste getest op het gebied van hygiëne en
infectiepreventie, zo blijkt uit onderzoek van Dr. Brünke van het Microbial Testing Competence.

PLAFONDARMEN

ALL-IN-ONES EN MONITOREN

Onze plafondarmen zijn speciaal ontworpen voor de montage van elektrische medische

Een PC neemt best veel ruimte in beslag. Dat is minder, zeker in de zorg waar de

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

werkruimte vaak schaars is. Een All-in-One PC kan dan een ideale oplossing zijn.

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

Geen gedoe meer met kabels en je bespaart zo flink wat ruimte. Onze medische

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

panel PC’s zijn een voorbeeld, maar wat als de PC niet medisch gecertificeerd hoeft

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

te zijn? Ook daar hebben we wat voor. Onze standaard All-in-One PC’s bieden

bovendien ook nog in positie verstelbaar.

dezelfde ruimtebesparende voordelen maar zónder het prijskaartje van een medische
oplossing.

Onze armen zijn leverbaar in drie varianten: met één, twee of drie armen aan de ophanging. Oh,
en zie je op tegen de montage en afstelling? Geen probleem. Dat werk nemen onze ervaren

De voordelen op een rijtje:

monteurs je graag uit handen!

•

Ruimtebesparend

•

Een mooie, professionele uitstraling

•

Ruime uitbreidingsmogelijkheden

•

Minder gedoe met kabels

•

Gunstig geprijsd

GERMINATOR D90

OVERIGE PRODUCTEN

De Germinator D90 desinfectierobot gaat zelfstandig de strijd aan met microorganismen. Met

Wij zijn gespecialiseerd in de producten die je in deze gids vindt,

zowel Uv-C-lampen als desinfectiespray is er voor virussen en bacteriën geen ontsnappen

maar we beperken ons hier niet toe! Ook voor allerlei andere

aan!

producten kun je bij ons terecht. Zo leveren we ook producten die
niet specifiek voor zorgtoepassingen zijn ontworpen zoals beamers,
“Wat uw vraag ook is?
Formex Medical zorgt voor de juiste kennis en services.”
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

beveiligde usb-sticks en nog veel meer. Hierover kun je meer lezen
op onze website:
www.formex-medical.nl.
Ben je op zoek naar een oplossing of een product dat niet in deze
folder is genoemd? Geen probleem, wij zijn je one stop shop. Wat je

Digitale stethoscoop

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

De stethoscoop is opnieuw uitgevonden. Met de

door de flexibiliteit van ons team!

digitale stethoscoop kun je niet alleen luisteren naar de
longen en het hart maar ook geluidsopnames maken
om deze later terug te luisteren of te delen met andere
specialisten. De informatie en opnames die je met het

“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.”

apparaat verzamelt kun je rechtstreeks transporteren
UMC, Utrecht

naar het patiëntdossier en de stethoscoop kan zelfs
zelfstandig opnames analyseren en aandoeningen zoals
hartruis signaleren! Met zo’n stethoscoop wordt het

Samenwerking met verschillende partners in de medische sector stellen ons in staat om voor elke

stellen van de juiste diagnose gemakkelijker, het risico op

situatie een perfect passende oplossing te bieden. Op de achterzijde van deze gids staan onze

fouten kleiner en de kwaliteit van je zorg optimaal!

belangrijkste partners vermeld.

WAT KUNNEN WE VOOR JOU DOEN?
Wij kunnen best veel, maar doen het niet alleen. We geloven in de kracht van samenwerking en
daarom hebben we een aantal krachtige partners waarmee we nauw samenwerken. Door onze
krachten te bundelen krijgen we nóg meer voor elkaar, en daar pluk jij de vruchten van.
We werken onder andere samen met:

FORMEX

@FormexMedical

MEDICAL

Bezoekadres
Westbaan 350 B21
2841 MR Moordrecht

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

Postadres
Postbus 243
2800 AE Gouda

Telefoon
Tel: +31 (0) 182 379 377

Alle informatie in deze informatiegids is onder voorbehoud van drukfouten.

facebook.com/
formexmedical

instagram.com/
formexmedical

linkedin.com/
companies/formexmedical
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