Spoedtas

toegerust voor
elke situatie.

Inhoud artsentas
De inhoud is volledig afgestemd op
de competenties van de huisarts
bij spoedgevallen en sluit naadloos
aan bij de ABCDE-systematiek,
zoals deze bij spoedgevallen wordt
toegepast. Hiermee krijgt u nog

Dé artsentas; alles bij de hand
voor visite en spoedgevallen.

beter de middelen aangereikt die
leiden tot optimale aansluiting bij
de ketenpartners. De tas bestaat uit
twee gedeelten: één afneembaar

Om goed voorbereid te zijn op de

gedeelte waarmee u beschikt over

situaties die u als (huis)arts tegen kunt

alle middelen om een gewone visite

komen, heeft OSG samen met het NHG

te kunnen doen. Gaat u onderweg

een unieke tas samengesteld. De tas is

naar een patiënt of melding waarbij

zodanig ontwikkeld en ingericht, dat de

u vermoedt meer nodig te hebben:

tas voor de dagelijkse visites kan worden

klik dan het visitegedeelte aan de

gebruikt. Maar door de inrichting

rest van de tas en u bent optimaal

bevinden zich tevens alle middelen en

toegerust.

materialen in de tas om spoedeisende
patiënten te behandelen.

Bestellen, stuur een e-mail naar

info@jouwzorgopleider.nl

Belangrijke
gebruikskenmerken:
•

Speciaal ontworpen
door de bekende
fabrikant PAX.

Meest gebruikte materialen
tijdens reguliere visites bevinden
tas hoeft daarom niet te worden

Belangrijke kenmerken van
PAX tassen zijn:

geopend.

•

zich in een zijvak. De volledige

•

Bij openen ontvouwt zich de

Deze tas is gemaakt van waterdicht en

klep. Hierop bevinden zich zeven
doorzichtige, afneembare tassen
•

kleurvast polyurethaan.
•

•

De tas is afwasbaar. Alle oppervlakken

(klittenband).

kunnen met reguliere huishoudelijke

In de klep is een compartiment

reinigingsmiddelen worden

voor de opslag van formulieren.
•

Gebruik van duurzame materialen.

De tas wordt geleverd met een

schoongemaakt.
•

Aan de buitenzijde is de bodem van

(leeg) ampullarium.

de tas bestendig tegen verontreinigde

De tas wordt met een standaard

oppervlakken.

inhoud geleverd. Daarnaast

•

De tas is rondom voorzien van

wordt u door de leverancier

reflecterend materiaal. Dit materiaal is

een aantal optionele middelen

er niet opgenaaid, maar juist ingenaaid,

aangeboden. Deze zijn niet

hetgeen de zekerheid geeft dat het

standaard in de tas opgenomen

materiaal niet loslaat, zelfs niet na

omdat de meeste huisartsen

het herhaaldelijk schuren over harde

al beschikken over dergelijke
materialen.

oppervlakken.
•

De tas is voorzien van een ergonomisch
handvat als een schoudergordel.

De afmetingen van een

•

Op deze tas heeft u vijf jaar garantie.

volledig ingepakte tas zijn

Dit is de maximale periode die mag

56 x 30 x 36 cm (lxbxh).

worden afgegeven conform Europese
normeringen. De tas is voorzien van
een uniek nummer waardoor de tas
centraal staat geregistreerd.

Bestellen? Mail naar: info@jouwzorgopleider.nl
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