Verpulveraar disposable pulp producten
Innovatieve oplossing ter voorkoming van infectierisico’s
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Verpulvering
De disposable verpulveraar is een innovatief en
kosten-besparend alternatief voor de bedpanspoeler.
De Pulpmatic is aanzienlijk goedkoper in aanschaf
dan de gemiddelde bedpanspoeler, en heeft een lager
energie- en waterverbruik. Bovendien is de Pulpmatic
een hygiënischer en veiliger alternatief voor het gebruik
van po’s, urinalen en nierbekkenschaaltjes. Disposables
zorgen voor een signiﬁcante afname van infectierisico’s
en meer comfort voor de patiënt.

Met optische sensoren voor
handsfree openen en sluiten van
de machine
Pulpmatic verpulveraars bieden een volledige handsfree
bediening door het optische voetsensor aan de

Pulpmatic Pulp Verpulveraars
De Pulpmatic Pulp disposable Verpulveraar is de
nieuwe standaard onder de verpulveraars. Een unieke
machine met gepatenteerde handsfree bediening die
zal bijdragen aan een afname van gezondheidszorg
gerelateerde infecties. De machine is bovendien
uitgerust met een unieke verpulvertechniek waardoor
de risico’s van eventuele verstopping van leidingen of
machine volledig geëlimineerd worden.
Onze nieuwe reeks van Pulpmatic disposable
verpulveraars biedt het meest uitgebreide assortiment
van verpulveraars, met de laagste operationele kosten
en milieuimpact.
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Pulpmatic Ultima
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de kans op kruisbesmetting.

Pulpmatic Eco
Deze milieuvriendelijke verpulveraar is

Voordelen van de Pulpmatic
Tijd- en kostenbesparend
Uniek verpulver proces
Direct in gebruik te nemen
Unieke handsfree bediening
Milieuvriendelijk
Eenvoudig aan te sluiten
Gemakkelijk onderhoudsprogramma
Directe afname van infectierisico’s

speciaal ontworpen voor de situaties
met een regelmatig gebruikspatroon. De
Pulpmatic Eco verzekert een minimaal
verbruik van water en elektriciteit en
verpulvert 4-6 pulpproducten in de minimale
tijd van 95 seconden.

Pulpmatic Uno
De Pulpmatic Uno heeft een compact
design, wat ideaal is voor een lage
gebruiksfrequentie of eenpersoonsfaciliteiten
met een eigen badkamer. Dit innovatieve
apparaat neemt weinig ruimte in beslag
en heeft een extreem lage water- en
energieconsumptie.

Zeer zuinig met energie- en waterverbruik

De Pulpmatic is KIWA gecertiﬁceerd en
zonder installatie aanpassingen aan te
sluiten op de drinkwaterinstallatie.

Hygiëne Pulp Producten
Hygiëne Pulp

Extra comfort en veiligheid

Een goede verzorging van patiënten is een van de

De Hygiëne Pulp producten bieden extra comfort en

belangrijkste prioriteiten van alle verpleegkundige

veiligheid aan zowel de patiënten als het personeel. Elk

diensten. Het risico op kruisbesmetting is reëel en

Hygiëne Pulp product kost bovendien minder dan de totale

zelfs hoog wanneer herbruikbare alternatieven worden

kosten van het behandelen, wassen en steriliseren van

gebruikt, ongeacht hoe zorgvuldig ze worden gewassen

herbruikbare alternatieven gemaakt van staal en kunststof.

en ontsmet. De Hygiëne pulp producten verbeteren

Overschakelen naar QRS disposable pulp producten is

de zorgstandaard en helpen de kans op infecties te

daardoor eenvoudig aangezien het geen extra kosten voor

elimineren.

u meebrengt, enkel extra veiligheid en gemak.

Veelzijdig in gebruik
De producten kunnen gebruikt worden voor zowel steriele als niet-steriele
procedures, zoals catheterisatieprocedures, het transport van instrumenten
en injectiespuiten en zelfs voor Operating Room pakketten. Indien nodig
zijn er eveneens deksels beschikbaar om besmetting van de inhoud te
voorkomen.

Uniek verpakkingssysteem
Het unieke verpakkingssysteem van QRS bestaat uit een nieuwe
buitenverpakking en een nieuwe binnenverpakking, aangepast aan de maat.
Samen zorgen zij ervoor dat de producten goed beschermd zijn tegen de
risico’s van verontreiniging en vochtigheid. Dit verpakkingssysteem maakt
het de gebruiker aanzienlijk makkelijker om de producten te vervoeren en op
te slaan.

Geruststellend voor gebruikers
Hygiëne Pulp vergroten het comfort van de patiënt. Zo is de patiënt
gerustgesteld door de garantie dat de schaal, kom of pan niet besmet
is. Angst is een reële factor in de gezondheidszorg; wij helpen deze te
beperken. Alternatieven uit koud, onbuigzaam roestvrij staal zijn bovendien
beduidend minder comfortabel om te hanteren in vergelijking met het pulp
materiaal dat steeds zuiver en aangenaam is om te gebruiken en aan te
raken.

Regelgeving
De Pulp producten die door QRS op de markt worden gebracht,
worden geproduceerd in overeenstemming met internationale
normen zoals de MDD2007/47/EEC en ISO9001:2000. Tevens zijn
de PAS29:1999 Vloeistof resistentie testen met succes voltooid.
De producten zijn milieuvriendelijk en eenvoudig te recyclen, en
mogen derhalve verpulverd afgevoerd worden op het Nederlandse
rioolstelsel.

100% Gerecycled materiaal
100% Biologisch afbreekbaar
Geen toegevoegde kleurstoffen

QRS is een groothandel in medische hulpmiddelen. De
initiatiefnemers en de medewerkers van QRS hebben een
medische achtergrond of zijn al jarenlang actief in de medische
branche. Daardoor weten we wat er in gezondheidsinstellingen
speelt en zijn we goed in staat om met onze klanten mee
te denken. Onze klanten zijn werkzaam in ziekenhuizen,
privéklinieken, ambulancediensten en overige zorginstellingen.

De 4 belangrijkste pijlers in onze werkwijze:
Innovatief

Partners

Continu zijn wij in binnen- en buitenland op zoek naar
nieuwe innovatieve oplossingen die onze klanten in
staat stellen om hun dienstverlening aan patiënten te
verbeteren.

In de samenwerking met de klant gaan we voor het
meest optimale resultaat voor de klant. We geven advies,
maken business cases en helpen klanten om hun doelen
te bereiken. Het is niet voor niets dat we met veel klanten
al langer dan 20 jaar een relatie hebben.

Compleet
Ons assortiment is zeer compleet en passen wij
voortdurend aan op de wensen van onze klanten.
Door de bundeling van krachten van onze 5 Medical
Solutions bieden wij een zeer volledig pakket aan
producten en diensten. Dat maakt ons een unieke
speler in de markt.

Ondernemend
In alles wat we doen zijn we op zoek naar win-win
situaties, voor onze klanten en voor onze leveranciers.
We brengen partijen bij elkaar en gaan samen op zoek
naar oplossingen.

De 5 Medical Solutions van QRS:
Medische
verbruiksmiddelen

Adviseur voor de aanschaf van medische gebruiks- en
verbruiksmiddelen. Veel middelen liggen in ons magazijn in
Oss op voorraad, waardoor wij in staat zijn om snel uit te
leveren.

Medische
apparatuur

Deskundige op het gebied van medische apparatuur en –
inrichting. Ook verzorgen wij de opleiding voor de gebruikers.

Service en
onderhoud

Expert in service en onderhoud op medische apparatuur,
zowel op door QRS geleverde apparatuur als op apparatuur
die al in gebruik is bij organisaties.

Facilitair

Specialist op het
gezondheidszorg.

Sportverzorging

Leverancier van producten die te maken hebben met
sportverzorging.
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