
hoogwaardig instrumentarium  
voor eenmalig gebruik



Liber Medical 
Hoogwaardige chirurgische instrumenten 
voor eenmalig gebruik

	Nieuwe goed functionerende steriele disposable instrumenten  

reduceren de kans op infecties en complicaties en verbeteren zo  

de patiëntveiligheid. 

	Procedure trays en custom made sets besparen tijd en kosten. 

	Wij leveren tijdig en snel en veelal direct uit voorraad. 

 

Codering 
Alle disposable instrumenten zijn gemaakt van  
roestvrij Japans staal (AISI-410) en recyclebaar. 
Ze zijn voorzien van een niet-toxische blauwe  
kleurcodering, CE markering en single use sign.



Alle voordelen op een rij

patiëntveiligheid

Verpakking
De instrumenten blijven in de verpakking 5 jaar  

steriel door EO-sterilisatie. Daar waar nodig  

worden protectors gebruikt om de verpakking te 

beschermen.

Single use
Bij iedere procedure worden nieuwe steriele  

instrumenten ingezet, waardoor kruisbesmetting  

uitgesloten is. 

Bij eenzelfde patient kan het instrumentarium wél 

meerdere keren worden gebruikt.

Kleurcodering
De duidelijk herkenbare blauwe kleurcodering 

geeft aan dat het een disposable instrument is, 

waardoor er geen verwarring mogelijk is.

kosten- en tijdsbesparing

Logistiek
Geen logistieke problemen meer met transport, 

schoonmaak en hersterilisatie van herbruikbare  

instrumenten. 

Daarnaast zijn dispenser boxen makkelijk te  

distribueren en eenvoudig in gebruik. 

Kosteneffectief
Vergeleken met de kosten van hersterilisatie,  

reparatie, transport en verlies van herbruikbaar 

instrumentarium is de aanschaf van disposable 

instrumenten doorgaans voordeliger. Bovendien is 

er minder kapitaalbeslag. 

Direct klaar voor gebruik
Procedure trays en sets kunnen op maat samen-

gesteld worden (custom made) voor efficiënt 

gebruik op de polikliniek of OK.   

Bij noodgevallen heeft u snel het benodigde  

steriele materiaal bij de hand.

Ruim 15.000 instrumenten 

leverbaar, waaronder:

 arterieklemmen 

 biopsietangen 

 cathetertangen

 curettes

 doekklemmen  

 kogeltangen

 korentangen

 naaldvoerders

 pincetten

 scalpels

 scharen

 sondes

 specials

 specula

 wondhaken en  

-spreiders

Geschikt voor vele 

toepassingen bij:

 dermatologie

 diergeneeskunde

 gynaecologie

 huisartsenposten

 intensive care

 laboratoria

 militaire chirurgie

 OK

 oogheelkunde

 plastische chirurgie

 polikliniek

 privéklinieken

 spoedeisende hulp

 tandheelkunde

 trauma heli

 verpleegafdelingen

Handige dispenserboxen met los verpakte  
steriele instrumenten

Uitgebreid assortiment

Certificering
Aan de volgende standaarden wordt voldaan:  

MDD 93/42/EEC, ISO 9001: 2008, ISO 13485: 2003

Ook leverbaar: disposable electrochirurgisch-, 

laparoscopisch- en hardmetaal (tungsten carbide) 

instrumentarium!
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