
Technisch onderhoud
Pakket a: Basis onderhoud

Meten is weten

De juiste meting, maar weet u ook zeker dat de waarde die u meet daadwerkelijk klopt? Is uw apparatuur correct 
afgesteld en geeft het betrouwbare waarden voor een goede diagnose? Vragen waar onze Technische Service 
afdeling u een antwoord op kan geven.

Om de kwaliteit van uw apparatuur, en dus correcte metingen, te waarborgen bieden wij u de mogelijkheid tot het 
afsluiten van een onderhoudsabonnement. Dit abonnement voorziet in een jaarlijkse controle van apparatuur bij u 
in de praktijk. Onze planner maakt ruim van tevoren een afspraak voor het bezoek bij u in de praktijk. Tijdens het 
onderhoud worden uw apparaten gecontroleerd en op correcte werking getest. Eventuele reparaties zijn inclusief, 
indien deze tijdens het onderhoud ter plekke uitgevoerd kunnen worden. Alleen gebruikte onderdelen worden extra 
berekend, de tijd voor reparaties niet. Het abonnement wordt aangegaan met een hele praktijk of maatschap.
Achteraf krijgt u de factuur en een rapport met informatie over de gecontroleerde apparaten. U kunt de bevindin-
gen per apparaat bekijken, samen met eventuele opmerkingen betreffende niet correct functionerende apparatuur. 
Zo weet u altijd weer precies waar u aan toe bent!

tarieven 2016 (excl. Btw)

• Huisartsen: de tarieven worden bepaald op basis van het aantal FTE in de praktijk.
• Verloskundigen: de tarieven worden bepaald op basis van het aantal verloskundigen in de praktijk.

Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen.

Tarieven inclusief kosten standaard reistijd (1 uur).

Nb.: 
Autoclaven vallen buiten dit abonnement, hiervoor bieden wij een separaat pakket aan. Voor overige apparatuur maken wij graag 
een aanbod op maat. Wij informeren u graag over onze overige pakketten. De aanpak ‘Technisch onderhoud’ van Mediq Medeco is 
conform de NHG-richtlijnen.

Huisartsen Tarieven 2016 per jaar

Praktijk met 1 FTE € 215,00

Praktijk met 2 FTE € 290,00

Praktijk met 3 FTE € 350,00

Praktijk met 4 FTE € 405,00

Praktijk met 5 FTE € 460,00

Praktijk met 6 FTE € 505,00

Praktijk met 7 FTE € 540,00

Praktijk met 8 FTE € 570,00

Verloskundigen Tarieven 2016 per jaar

Praktijk met 1 verloskundige € 175,00

Praktijk met 2 verloskundigen € 235,00

Praktijk met 3 verloskundigen € 295,00

Praktijk met 4 verloskundigen € 330,00

Praktijk met 5 verloskundigen € 370,00

Praktijk met 6 verloskundigen € 405,00

Praktijk met 7 verloskundigen € 435,00

Praktijk met 8 verloskundigen € 460,00
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Technisch onderhoud
Pakket B: OnderhOud autOclaven

OnderhOudsaBOnnement

•  Uitlezen van het geheugen van de autoclaaf. Hierin staan eventuele storingen en problemen vermeld van het 
afgelopen jaar.

• Reiniging van de ketel en watertank.
• Controle aansluiting slangen en elektra.
• Vervangen van de deurring, alle filters en pakkingen, ook inwendig. Hiervoor wordt de autoclaaf gedemonteerd.
•  Controle van het sterilisatieproces d.m.v. een vacuümtest en Bowie&Dicktest. Hierbij wordt gecontroleerd:  

Sterilisatiedruk, temperatuur, vacuüm en werkelijke sterilisatietijd.
•  De resultaten van de tests worden, indien mogelijk, bij uw klantgegevens bewaard. Dit als eventueel bewijs dat 

de autoclaaf goed functioneert.
• Afgifte certificaat van goedkeuring voor een jaar.
•  Bij combinatie van het onderhoud van de autoclaaf met het reguliere onderhoud van de praktijkapparatuur 

geldt een korting van € 50,00.
U wordt gewezen op de regelgeving van de waterleidingmaatschappij inzake het niet mogen terug laten vloeien 
van vervuild water en het eventueel laten monteren van een breaktank tussen de autoclaaf en waterleiding om 
KIWA-gecertificeerd te zijn.

Overwegingen

•  Het steriliseren van uw instrumenten is essentieel voor goede infectiepreventie in uw praktijk. Het is dan ook 
belangrijk om jaarlijks te laten controleren of uw autoclaaf nog daadwerkelijk correct functioneert.

•  Voor de continuïteit is het noodzakelijk dat de autoclaaf jaarlijks wordt gereinigd en onderhouden. Om  
vervuiling en uiteindelijk storingen te voorkomen moeten naast het reinigen en vervangen van de uitwendige 
filters ook de inwendige filters van de autoclaaf worden vervangen.

• Met het afsluiten van het onderhoudsabonnement krijgt u bij storing gratis een vervangende autoclaaf.
•  Het niet laten controleren en onderhouden van een autoclaaf kan ook consequenties hebben voor de  

aansprakelijkheid. Ook stellen sommige verzekeraars en de inspectie (IGZ) strenge eisen m.b.t. onderhoud van 
praktijkapparatuur en autoclaven in het bijzonder.

tarieven 2016 (excl. Btw)

Tarieven inclusief kosten standaard reistijd (1 uur). De aanpak ‘Technisch onderhoud’ van Mediq Medeco is conform de NHG-richtlijnen.

Tarieven 2016 S-Autoclaven

(per jaar en onder voorbehoud 
van wijzigingen)

Mocom Exacta
S / S2

Melag 15EN+ / 23S / 
23V-S / 29V-S

Mocom Millennium 
S / S2

Mocom 
Classic S17

Tuttnauer 
2340 EA-D

Pakket B (jaarlijks onderhoud 
en controle autoclaven) € 311,90 € 342,50 € 311,90 € 311,90 € 342,50

Tarief pakket B i.c.m. pakket A € 261,90 € 292,50 € 261,90 € 261,90 € 292,50
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Technisch onderhoud
Pakket C: OnderhOud Quikread gO (CrP) analyzer

Quikread gO analyzer COntrOle

Een goede analyzer, voor b.v. CRP, is één, een correcte uitkomst is even zo belangrijk. Correct en altijd betrouwbaar. 
Door het frequente gebruik van de analyzer wilt u er van op aan kunnen dat uw analyzer altijd de juiste uitkomst 
geeft.

Laat uw analyzer daarom jaarlijks controleren door Mediq Tefa, onze technische dienst.

Wat wordt tijdens de controle gedaan:
• Praktijktest en metingen met speciale testvloeistof
• Controle op standaard meetwaarden
• Functionele controle
• Meter wordt geopend om vervuiling te verwijderen
• Meter wordt voorzien van de laatst beschikbare versie software

Let op: momenteel kan alleen Orion QuikRead go analyzer gecontroleerd worden.
Indien het onderhoud van de CRP analyzer samen met uw jaarlijks praktijkonderhoud wordt uitgevoerd dan
bespaart u € 90,00.

tarieven 2016 (exCl. BtW)

Tarieven 2016

Onderhoud QuikRead go (CRP) analyzer € 156,45

Aanvullend onderhoud QuikRead go (CRP) analyzer tijdens jaarlijks praktijkonderhoud (Pakket A) € 66,45

PlusPunt.mediQmedeCO.nl/teChnisCh-OnderhOud
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Technisch onderhoud
Pakket C: onderhoud hemoCue hB301 analyzer

hemoCue hB301 analyzer Controle

Een goede HB analyzer is één, een correcte uitkomst is even zo belangrijk. Correct en altijd betrouwbaar. Door het 
frequente gebruik van de analyzer wilt u er van op aan kunnen dat uw analyzer altijd de juiste uitkomst geeft.

Laat uw analyzer daarom jaarlijks controleren door Mediq Tefa, onze technische dienst. 

Wat wordt tijdens de controle gedaan: 
• Praktijktest met Eurotrol testvloeistof
• Controle op waarden: hoog, midden en laag niveau
• Functionele controle 
• Controle op vervuiling
• ‘Uitwendige’ controle van knoppen, schakelaars of zichtbare mechanische defecten
• Controle van adapter en bekabeling

Let op: De HemoCue HB301 is geen onderdeel van het standaard praktijkonderhoud.
Indien u het onderhoud van de HemoCue HB301 analyzer samen met uw jaarlijks praktijkonderhoud wordt  
uitgevoerd dan bespaart u € 105,00.

tarieven 2016 (exCl. BtW)

PlusPunt.mediqmedeCo.nl/teChnisCh-onderhoud

Tarieven 2016

Onderhoud HemoCue HB301 analyzer € 180,00

Aanvullend onderhoud HemoCue HB301 analyzer tijdens jaarlijks praktijk onderhoud (Pakket A) € 75,00
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Technisch onderhoud
Pakketten & ControlePunten

Pakket a: Basis onderhoud

PlusPunt.mediqmedeCo.nl/teChnisCh-onderhoud

Product Omschrijving

Audiometers Controle van de functies en bedieningsknoppen; Controle op kabelbreuk van de responseknop en 
hoofdtelefoon.

Bloeddrukmeters
Controle m.b.v. gekalibreerd drukmeetinstrument op zeven niveau’s: 0, 50, 100, 150, 200, 250 en  
300 mmHg; Controle van de manchet en slangen op conditie en lekkage; (Polsbloeddrukmeters vallen 
buiten de controle).

Broedstoof Controle van werktemperatuur met behulp van digitale temperatuurmeter en functionele controle. 
(alleen mogelijk indien het apparaat in gebruik is in verband met lange opwarmtijd).

Dopplers (handheld) Functionele controle van probehead, kabel en volumeregelaar en het meten van eventuele lekstroom.

ECG apparaat Functionele controle met behulp van een patiëntsimulator.*

HemoCue 201+ 
glucosemeter

Reinigen van de optische unit met speciale cleaner; Controle m.b.v. glucotrol controle vloeistof op  
2 niveaus.

Hemocue 201+  
Hb meter

Reinigen van de optische unit met speciale cleaner; Controle m.b.v. hemotrol controlevloeistof op  
3 niveaus.

Microscopen Afstellen en controle van de functies en uitwendig reinigen.

Oorthermometers Controle mogelijk van de meeste digitale oorthermometers; Controle bij 38,5 °C m.b.v. gekalibreerde 
simulator. (alle rectaal thermometers zijn uitgesloten van controle)

Overige glucoseme-
ters

Functionele controle van patiëntenmeters m.b.v. de bijgeleverde checkstrip of, indien mogelijk, met  
een controlevloeistof.

Overige Hb meters Indien mogelijk reinigen van de optische unit; Controle m.b.v. hemotrol controle vloeistof op drie 
niveau’s. M.u.v. Hemocue 301 Hb meter, zie pakket C.

Saturatiemeters Visuele controle; Controle op alle functies van het apparaat; Controle m.b.v. gekalibreerde simulator op 
3 niveaus en testen van de sensor. Mogelijk op de door Mediq Medeco geleverde merken en typen.

Spirometer Functionele controle met behulp van een gekalibreerde ijkspuit.*

Tympanometer Functionele controle van de unit en handset; Check met behulp van Micro Test.

Unsters Controle m.b.v. ijkgewichten op twee niveaus: 2000 en 4000 gram.

Urine analysers Controle middels een niet-gekoelde teststrip. Mogelijk op de door Mediq Medeco  
geleverde urine analysers.*

Weegschalen Visuele controle op beschadigingen en zichtbare mechanische defecten; Controle m.b.v. ijkgewichten 
op vier niveaus: 60, 80, 100 en 120 kilogram.

Zuurstofapparatuur Controle zuurstof houdbaarheidsdatum, inhoudsvolume en keuringsdatum van cilinder en reduceer-
toestel; Controle op juist functioneren van de beademingsset.

Autoclaven Zie hiervoor het formulier pakket B: Onderhoud autoclaven.

Pakket B: onderhoud autoClaven

* Voor uitgebreide controle van deze producten bieden wij pakket C, meer informatie over dit pakket leveren wij op aanvraag.

De aanpak ‘Technisch onderhoud’ van Mediq Medeco is conform de NHG-richtlijnen.
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Technisch onderhoud
AAnmelding onderhoudsAbonnement

Tarieven voor pakket C en D zijn op aanvraag.
Wij nemen contact met u op om uw aanvraag inhoudelijk 
af te stemmen.

hierbij meldt onderstAAnde prAktijk zich AAn voor het onderhoudsAbonnement

Bekijk op het formulier Pakketten & Controlepunten welk pakket voor u van toepassing is (meerdere pakketten mogelijk).

 Pakket A - Basis onderhoud
 Pakket B – Onderhoud autoclaven
 Pakket C – Speciaal onderhoud
 Pakket D – Extra diensten

Debiteurnummer:            
Naam praktijk:            
Contactpersoon:           
Adres:            
Postcode en plaats:          
Telefoonnummer:     E-mail:        
 Huisartenpraktijk met    FTEPakket C – Speciaal onderhoud
 Verloskundigenpraktijk met     verloskundigen
Type autoclaaf
Melag   15EN+  23S   23V-S   29V-S
Mocom Exacta   S   S2  Mocom Classic S17
Mocom Millennium   S    S2  
Tuttnauer 2340  EA-D	
Serienummer:   

		jA, wij zijn bekend met en accepteren de Algemene voorwaarden voor technisch onderhoud. 
Kijk voor de Algemene Voorwaarden op de website bij technisch onderhoud.

Plaats:     Datum:        

Handtekening:            
Alle tarieven genoemd in de formulieren Technisch Onderhoud zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

u ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangst van deze aanmelding een bevestiging van ons.
Abonnementsgeld, duur en opzegging
Mediq Medeco stuurt u achteraf de factuur en een rapport met informatie over de gecontroleerde apparaten. 
Het abonnement geldt voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 12 maanden. Opzegging van het 
abonnement is mogelijk na 12 maanden, met een opzegtermijn van 2 maanden.

Stuur het ingevulde formulier ongefrankeerd naar:
Mediq Medeco  Mailen kan ook:
Antwoordnummer 208 cs.eerstelijn@mediq.com
3260 VB Oud-Beijerland 
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