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Chirurgische instrumenten

Koudlichtkabels, optieken en lichtbronnen

Instrumentennetten, cassettes en draadmanden

CSA benodigdheden

Medisch schoeisel

Meubilair
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Snelle service

Wij beschikken over een zeer grote voorraad aan 

onderdelen en een uitgebreid machinepark zodat 

instrumenten in geval van spoed al binnen een 

werkdag kunnen worden geretourneerd.
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Reparatie en revisie

Perfect werkende instrumenten
Helaas komt het nog vaak voor dat instrumenten 

worden afgekeurd en vervangen, terwijl deze 

eigenlijk reparabel zijn. Goede zorg voor preventief 

onderhoud aan uw instrumentarium zorgen op 

lange termijn voor een aanzienlijke verlenging van 

de levensduur, hetgeen ook leidt tot een flinke 

kostenbesparing

Na reparatie bij Meekers Medical wordt uw 

instrument aan een uitgebreide eindcontrole 

onderworpen, zodat u een perfect werkend 

instrument retour ontvangt. Uw instrument is weer 

als nieuw, zowel in functie als in uiterlijk.

Technische service
Ons vakkundige team van instrumentmakers 

repareert de meeste uiteenlopende instrumenten 

ongeacht het fabricaat. Mocht uw instrument 

toch niet meer te repareren zijn dan kunnen wij u 

altijd een passend alternatief bieden. Ons advies 

is merkonafhankelijk en waar nodig zullen wij u 

naar uw huisleverancier doorverwijzen omdat u 

daar betere prijsafspraken zult kunnen bedingen. 

Dit maakt het mogelijk om de kosten binnen het 

instrumentenbudget inzichtelijk te maken en beter te 

kunnen beheersen. 

Specialisten
Op het gebied van reparatie en onderhoud heeft 

u met Meekers Medical uw eigen specialist in huis 

gehaald waarbij wij te allen tijde één aanspreekpunt 

zullen verzorgen. Dit aanspreekpunt zal in overleg 
op afgesproken momenten wekelijks of 

tweewekelijks langskomen om uw instrumentarium 

op te halen en weer af te leveren. Voor nieuwlevering 

van benodigde, vervangende instrumenten kunt u 

zowel bij Meekers Medical als bij uw huisleverancier 

terecht. 
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Hoge kwaliteit standaard
Meekers Medical werkt volgens internationale normen 

en richtlijnen voor kwaliteit, risicomanagement 

en (product)veiligheid. De ISO-13485 voldoet 

aan de eisen die de Europese verordening Medical 

Device Regulations (MDR) aan o.a. fabrikanten 

en distributeurs van medische hulpmiddelen voor 

kwalteitsmanagementsystemen stelt. Voor de 

toepassing van ons risicomanagement werken wij 

volgens de ISO-14971. Onze reparaties voldoen aan 

de eisen die er in de DIN-58298 gesteld worden en 

zijn onderdeel van de hoge eisen die wij aan ons 

reparatiecenter stellen. Door deze hoge eisen zijn wij 

voor veel fabrikanten een gerespecteerd en erkend 

reparateur. 

Uiteraard werken wij volgens de laatste veldnormen 

van de sector en zijn wij op de hoogte van de ins en 

outs die het Convenant veilige toepassing medische 

technologie aan de ziekenhuizen stelt. Omdat 

wij weten wat er van u verwacht wordt hebben 

wij hier al rekening mee gehouden tijdens onze 

werkzaamheden.Daarnaast mogen wij SVN 

geaccrediteerde scholingen organiseren.

 

Afgekeurd instrumentarium
Afgekeurd instrumentarium zullen wij indien gewenst 

voor de zorginstelling afvoeren. Dit gebeurd op een 

dusdanige manier dat de afgevoerde materialen in 

de toekomst weer een nieuwe bestemming krijgen. 

De mogelijke restopbrengsten kunnen wij volledig 

uitkeren zodat u ook het maximale uit uw ‘‘afval’’ 

haalt. 

Door reparatie van uw instrumentarium onder te 

brengen bij Meekers Medical draagt u niet alleen 

bij aan patiëntveiligheid en kostenbesparing maar 

ook aan duurzaamheid in de zorgsector en in uw 

zorginstelling.  
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Maatwerk fixatie

Instrumentenfixatie
Instrumentenfixatie beschermt uw kostbare 

instrumentarium tijdens reiniging en vervoer.  

Gefixeerde instrumenten zorgen voor een mooie en 

overzichtelijke presentatie. Bijkomend voordeel is 

dat in één oogopslag te zien is of een instrument 

ontbreekt of niet. Wij kunnen al onze eindproducten 

voorzien van een datamatrix of een barcode ten 

behoeve van track & trace systemen.

Applicatie voor instrumentenbeheer
Uniek is onze online applicatie Fixatiemanager, 

waarmee zorginstellingen eigen sets kunnen beheren 

en op detailniveau kunnen labelen. Fixatiemanager 

is ontwikkeld door Meekers Medical en is een gratis 

service voor klanten. 

 

 

 

Zuiver Siliconen
Meekers Medical maakt alleen gebruik van 

hoogwaardige siiconenproducten afkomstig van de 

meest gespecialiceerd Europese producenten (ISO-

9001 / ISO-13485). Dit heeft als zeer belangrijk 

voordeel dat onze producten te allen tijde zuiver zijn. 

Maatwerk
Maatwerk oplossingen voor uw instrumentensets zijn 

in vrijwel alle gevallen te creëren: 

- Siliconenfixatie of RVS-fixatie

- Lasermarkeringen op vrijwel alle materialen

- Instrumenten en onderdelen-rekjes

- Barcodes of QR-codes

Kijk op www.meekersmedical.nl voor inspiratie.

Wilt u meer informatie of zelf een kijkje komen 

nemen in onze productieruimte? Neem vrijblijvend 

contact met ons op.
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Leverancier medische producten
Meekers Medical houdt zich bezig met de verkoop 

en distributie van chirurgische instrumenten en 

aanverwante producten. Tot onze klantenkring 

behoren vele ziekenhuizen, klinieken en medische 

bedrijven in Nederland. 

Onze kracht ligt in onze kennis en veelzijdigheid. 

Wij werken merkonafhankelijk en zonder targets. U 

kunt van ons dus altijd een eerlijk en helder advies 

verwachten. 

Door het streven naar een hoge kwaliteitsstandaard 

in combinatie met een goede service, hebben wij in 

de loop der jaren een prachtige referentielijst van 

tevreden klanten opgebouwd.

 

Wij leveren onder andere:

Verkoop en distributie
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