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Ontdek koudlichtkabels van topkwaliteit.

Economic bvba • Philip Van Raemdonck
Lindenplaats 10 • B-9180 Moerbeke-Waas
Tel. 09-330 04 17 • gsm 0495640349
www.economic-inter.be • economic@inter.be

Bestel snel en efficiënt,
Profiteer van onklopbare prijzen,
En bespaar ook op de aankoopkosten!

Geachte,
Uw patiënten verwachten van u de beste zorgen, om zo snel mogelijk beter te worden.
U eist van het ziekenhuis de beste omstandigheden om uw patiënten te behandelen.
De werktuigen, die u hiervoor gebruikt, moeten hiertoe bijdragen, zonder uw budget te bezwaren.
BlueLine koudlichtkabels passen perfect in dit plaatje :
• Ze geven gegarandeerd 20% méér licht door de grotere concentratie vezels.
• Ze zijn sterker door hun stevige aansluitingsfiche/kabel
• Ze hebben aan beide uiteinden een veer in de huls, zodat afknakken vermeden wordt
• Ze zijn uiterst interessant in prijs (zie ommezijde).

Kortom: dankzij een veel langere levensduur, en een grotere lichtintensiteit,
wint u niet alleen aan efficiëntie, maar spaart u tegelijkertijd ook kosten uit.
Het bewijs? Een reeks certificaten, die bovenstaande beweringen staven, samengesteld op
basis van de gekende “Deutsche Gründlichkeit”.
De kabels passen op iedere lichtbron, en op iedere optiek.
En bestaan in een hele reeks kleuren.
De bedoeling hiervan is tegelijk eenvoudig en logisch.
Ook in uw operatiezalen worden verschillende scopen met diverse lichtkabels gebruikt.
Voor de OP-verpleegkundige of de centrale sterilisatieafdeling is het soms moeilijk om snel op
het zicht het onderscheid te maken, tussen de verschillende diameters, 3.5 mm of 4.8 mm.
Vanaf nu bieden we u de mogelijkheid dit probleem te verhelpen, en kan u zélf kiezen welke
kleur u aan welke kabel geeft. Zo kan u bijvoorbeeld afspreken om de dunne kabel van urologie
geel, de arthroscopiekabels rood, en de laparoscopiekabels groen te hebben. Of u kan bijvoorbeeld beslissen alles voor de OP-afdeling blauw houden, alles voor het dagziekenhuis groen enz…
U merkt het: gekleurde lichtkabels zijn niet enkel als ‘kleurrijk’, maar geven ook een flinke
meerwaarde aan uw kwaliteits-zekerheidssysteem.
Economic levert uiteraard niet alleen de kabels, maar ook voor elk gebruik de juiste adapterstukken; desgewenst fixeren we ze op voorhand: een onderdeel van onze service.
Enkele referenties? AZ Sint-Maarten Duffel, OLV Ziekenhuis Aalst, Middelaresziekenhuis Deurne,
Heilig Hartziekenhuis Roeselare, AZ Sint-Elisabeth (Zottegem), AZ Groeninge (Kortrijk)
Nog niet overtuigd?
Vergelijk de prijzen, we hebben ze op de achterzijde van deze brief vermeld. Ook uw ziekenhuis
5 minuutjes tijd + 5 minuutjes aandacht = 20% meer efficiëntie, en 20% minder kosten.
Niet onmiddellijk nood aan een koudlichtkabel?
Houd deze brief bij: hij kan u later helpen besparen.
Tot binnenkort,
Met vriendelijke groeten,
Philip Van Raemdonck,
Zaakvoerder.

WWW.ECONOMIC-INTER.BE

economic@inter.be - gsm 0495-64 03 49 - FAGG BE/CA01/1-71451
BTWnr BE405.025.478 - bank BE88 0016 7337 0541 - BIC GEBABEBB

Ik-wil-tijd-en-geld-besparen-en-kwaliteit-winnen-Bon

3 Ja,

ik wil tijd en geld besparen, en aan kwaliteit winnen.

Ik verkies nog niet te bestellen, maar wil graag bijkomende informatie over de kabels en/of de andere
diensten en producten uit het Economic gamma.

Diameter kabel

Lengte in mm

Ref.nr.

Prijs (excl. BTW)

3,5 mm

1800 HTT* BlueLine

00-22330-30

218,53 €

3,5 mm

2300 HTT* BlueLine

00-22330-40

248,68 €

3,5 mm

2500 HTT* BlueLine

00-22330-45

284,57 €

3,5 mm

3000 HTT* BlueLine

00-22330-50

326,90 €

3,5 mm

4000 HTT* BlueLine

00-22330-60

415,32 €

3,5 mm

5000 HTT* BlueLine

00-22330-70

542,07 €

4,8 mm

1800 HTT* BlueLine

00-22230-30

299,15€

4,8 mm

2300 HTT* BlueLine

00-22230-40

335,66 €

4,8 mm

2500 HTT* BlueLine

00-22230-45

415,50 €

4,8 mm

3000 HTT* BlueLine

00-22230-50

493,35 €

4,8 mm

3500 HTT* BlueLine

00-22230-55

568,15 €

4,8 mm

4000 HTT* BlueLine

00-22230-60

646,95 €

4,8 mm

5000 HTT* BlueLine

00-22230-70

706,84 €

* High Transmission Technology

Adapterfabrikant

Kleur

Adapter aan lichtbronzijde

Ref.nr.

Prijs

Storz/Wisap/Aesculap

00-21110-70

23,36 €

Winter & Ibe

00-21110-72

Wolf/HSW/Dyonics/Medicon
Heine
Schott/Zeiss (Colposcoop)

Aantal

Adapterfabrikant

Aantal

Totale prijs

Adapter aan optiekzijde

Ref.nr.

Prijs

Fuji

00-21119-62

32,82 €

25,40 €

Pentax

00-21119-65

34,57 €

00-21110-74

22,60 €

Storz/Wisap/Aesculap/Winter

00-21010-71

26,82 €

00-21113-03

25,40 €

Winter & Ibe

00-21010-72

28,14 €

00-21113-06

32,33 €

Wolf/HSW/Dyonics (Clip)

00-21010-74

46,56 €

Zeiss (OP Microscoop)

00-21113-07

36,75 €

Wolf/HSW/Dyonics/Medicon

00-21010-76

37,82 €

Olympus (nieuw)

00-21116-62

31,82 €

Schott/Zeiss (Colposcoop)

00-21013-07

36,68 €

Olympus (aangepast)

00-21116-63

57,52 €

Stryker hoofdlamp

00-21013-74

22,68 €

Stryker/Codman/Luxtec/ACMI

00-21110-66

22,19 €

Olympus/WA

00-21010-95

37,50 €

Volpi/Fot/Schölly

00-21119-60

30,85 €

Aantal

Mijn gegevens
Naam ziekenhuis:
Contactpersoon voor deze bestelling:
Functie:
Verjaardagsdatum (dag en maand) :			

Telefoonnummer:				

E-mail adres:
Straat:											
Postnummer:		

Nr.

Gemeente:

Alles ingevuld? U kan uw bestelling:
		
					

doorbellen: 0495640349

of mailen naar economic@inter.be

