
Gebruikerstraining

SPECIALISTS IN ENDOSCOPE REPROCESSING
FOR MORE THAN 30 YEARS!

LOCATIE
De gebruikerstraining wordt 

op de volgende locatie gegeven:

 

Wassenburg Medical B.V.  

Pentax Nederland B.V.  

Edisonring 9, 6669 NA, Dodewaard

0488 700 510, 088 530 30 30 

www.wassenburgmedical.com/nl

www.pentaxmedical.nl

DATA
De training wordt op diverse data gegeven.

Voor meer informatie kunt u 

een e-mail sturen naar:

sales@wassenburgmedical.nl



WELKOM

Bij deze willen wij, Wassenburg Medical B.V.  

en Pentax Nederland B.V., u van harte uitnodigen  

voor de gebruikerstraining.

Tijdens deze training krijgt u uitleg over het gebruik  

en de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen. 

De training zal bestaan uit een theorie- en hands-on gedeelte. 

Tevens zal er ruimte zijn om onderling ervaringen uit te 

wisselen.

De Wassenburg-Pentax gebruikerstraining voor 

flexibele endoscopie wordt aangeboden aan medewerkers 

van alle disciplines die met flexibele endoscopen werken, 

zoals: MDL, Longziekten, KNO, Urologie, Chirurgie en 

Anesthesie, maar ook de afdeling Medisch Techniek en CSA.

Voor deze training is door de SVN een accreditatie toegekend 

van 20 punten en 7 punten door het  Accreditatiebureau 

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

PROGRAMMA

08.30 – 09.00 Ontvangst met koffie/thee/gebak

09.00 – 09.15 Opening

 

PENTAX:

09.15 – 09.45 Geschiedenis

09.45 – 10.15 Techniek

10.15 – 10.30 Pauze

10.30 – 11.30  Hands-on (opengewerkte endoscopen  

en scopie op dummy)

11.30 – 12.00 Voorreiniging endoscopen

12.00 – 12.45 Lunch

12.45 – 13.15  Rondleiding fabriek en reparatieafdeling

 

WASSENBURG:

13.15 – 15.00  Reinigings- en desinfectieprocedure endoscopen

15.00 – 15.45 Hands-on (WD440 (PT) / DRY320)

15.45 – 16.00  Examen en evaluatieformulier invullen

16.00 – 17.00  Afsluiting met drankje en  

diploma-uitreiking

AANMELDING

De gebruikerstraining duurt één dag. De kosten hiervoor 

bedragen € 95,00 excl. BTW per persoon. Minimale 

deelname 6 personen, maximaal 12 personen.

U kunt zich aanmelden via 

sales@wassenburgmedical.nl 

onder vermelding van:

 + Ziekenhuis

 + Volledige naam

 + Afdeling 

 + Telefoonnummer

 + E-mailadres

 + Datum deelname cursus

 + Ordernummer voor facturatie

NOTE: Bent  u geen gebruiker van Wassenburg- 

Pentax producten, maar wilt u wel graag meer  

weten over onze producten en de toekomstige 

ontwikkelingen binnen de endoscopie? Ook dan  

willen wij u hartelijk uitnodigen om deel te nemen  

aan één van onze cursussen.


