Bringing high
quality products,
services &
innovations to the
healthcare
community

Duomed Group
Bringing high quality products, services &
innovations to the healthcare community
De Duomed Group is een dynamische
organisatie met een goede reputatie en is actief
in de consultancy, verkoop, integratie, training en
technische ondersteuning van medische technologie
en apparatuur voor ziekenhuizen en klinieken.

319
Werknemers

457
Partners

2 356
Klanten

11 711
Producten

118M
Omzet

De Duomed Group bestaat uit 3 divisies:
Surgical & Interventional
Hospital Solutions
Endoscopy
De groep is in volle groei en bestaat momenteel uit Duomed, .Be Medical, Acertys, FMH Medical, Onis, Braun
Scandinavia, Treier Endoscopie, Vyitl, Archer Research en Life Partners Europe.

FMH Medical
FMH Medical heeft als totaalleverancier de passie om best-fit oplossingen te bieden en een toegevoegde
waarde te zijn voor haar partners in de zorgsector. Samen met haar partners streeft FMH Medical naar
optimale patiëntenzorg en continuïteit door hoogwaardige producten en diensten te leveren welke voldoen
aan de hoogste kwaliteitsnormen in de medische sector.
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Onze Partners
Argon Medical biedt een brede lijn van medische hulpmiddelen voor
interventionele radiologie, vaatchirurgie, interventionele cardiologie en
oncologie.
Avanos is een grensverleggende producent van medische hulpmiddelen die
ervoor zorgen dat patiënten snel weer volop van het leven kunnen genieten.
Shenzhen Delica Medical Equipment Co, Ltd is een high-tech onderneming die
zich richt op medische apparatuur voor neurologie, met name op het gebied
van Transcranieel Doppler (TCD) onderzoek en monitoring.
3-D Matrix is de ontwikkelaar en producent van het product genaamd PuraStat.
PuraStat is een vloeibare peptide die als hemostase product ingezet kan
worden tijdens verschillende endoscopie procedures.
EndoClot Plus, Inc. (EPI) heeft in samenwerking met endoscopisten en
biowetenschappers het product EndoClot ontwikkeld. Een baanbrekende
technologie om bloedingen in het maagdarmkanaal te stelpen.
Fujifilm levert state-of-the-art endoscopen en endoscopie systemen voor
MDL- en longafdelingen.
Fujifilm Medwork, voorheen Medwork, biedt kwalitatief hoogwaardige
producten bestemd voor de endoscopieafdeling zoals ventielen, snaren,
voerdraden en sphincterotomen.
GE Healthcare is op wereldniveau een toonaangevende leverancier van onder
andere echografie en dopper-sonografie apparatuur voor Neurocare, OEC
Mobiele C-Bogen en botdensitometrie apparatuur voor Medical Imaging.
In 2016 heeft Gentherm Cincinnati Sub-Zero overgenomen. Cincinnati
Sub-Zero is een toonaangevende leverancier van apparatuur voor
temperatuurbeheer ten behoeve van de medische industrie.
GI Supply, Inc. richt zich op het verhogen van de efficiëntie voor de arts en het
verbeteren van de patiënttevredenheid. Een toonaangevend product van GI
Supply is Spot Ex, een endoscopische tattoo om laesies te markeren.
Intelligent Endoscopy focust zich op endoscopische bandligatie met kwalitatieve
en gebruiksvriendelijke producten.
Kimal is een innovatieve en vertrouwde fabrikant en leverancier van
gespecialiseerde procedure-packs en vascular access devices aan ziekenhuizen
over de hele wereld.
Medtron AG is wereldwijd actief op het gebied van contrastpompen. Als één
van de toonaangevende fabrikanten van ultramoderne injectoren met
contrastmiddel, heeft Medtron AG naam gemaakt op de internationale markt.
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Natus Medical is een wereldwijde marktleider die diagnostische, therapeutische
en chirurgische oplossingen biedt. Zij leveren mede door artsen
ontwikkelde hoogwaardige EEG, LTM, EMG & EP en IONM producten.
Neotech is uitgegroeid tot een essentieel merk in NICU's over de hele wereld.
Neotech levert ook medische hulpmiddelen voor de PICU, kinderoncologie en
thuiszorginstellingen.
Ovesco Endoscopy AG is opgericht door wetenschappers en clinici die hun
kennis en ervaring gebruiken op het gebied van geavanceerde endoscopische
en chirurgische procedures. Een voorbeeld hiervan is de FTRD (Full Thickness
Resection Device).
Shielding International™ levert radioprotectie producten voor de
gezondheidszorg, tandheelkunde, diergeneeskunde, nucleaire-, bagage- en
veiligheidsinspectie industrie.
Steris heeft een breed portfolio met therapeutische oplossingen voor
gastro-intestinale procedures. Deze oplossingen zijn onder andere
poliepectomie snaren, hemostase clips, tissue sampling en
poliepopvangsystemen.
Stille is marktleider binnen het segment van mobiele fluoroscopietafels, tafels die
bij minimaal invasieve chirurgische ingrepen in combinatie met een C-boog
worden gebruikt.
SuperSonic Imagine, een leider op het gebied van echografie, heeft een unieke
UltraFast™ technologie ontwikkeld die artsen en patiënten een ongeëvenaarde
doorbraak biedt in de diagnose en follow-up van leveraandoeningen, borst-,
prostaat- en schildklierkanker.
Adesante richt zich op de technologie binnen de gezondheidszorg met Virtual
Reality oplossingen.

Het TIDI®-portfolio bevat verschillende producten die de veiligheid van de
patiënt en medisch personeel bevorderen met behulp van
beschermingsmaterialen.
In Nederland is FMH Medical de distributeur van het Cardio-Vasculaire en het
Vascular Access pakket binnen de Vygon group.
Het productportfolio van Vytil bestaat uit innovatieve, kwalitatieve en betaalbare
endoscopieproducten. Vytil is continu in beweging en bezig met het uitbreiden
van het portfolio op het gebied van endoscopische verbruiksartikelen.
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Endoscopie Apparatuur
FMH Medical is al ruim 40 jaar distributeur van Fujifilm endoscopen voor de
vakgebieden MDL en longgeneeskunde in Nederland. Naast de innovatieve Eluxeo
endoscopenserie voor de MDL afdeling beschikt Fujifilm ook over endoscopen voor
onderzoek van de dunne darm. Onze DBE enteroscoop is hiervoor al jaren de gouden
standaard. Ander specialistisch onderzoek wordt gedaan met de lineaire en radiaire EUS
endoscopen. De compacte SU-I echoprocessor past op iedere trolley of pendel
waardoor een flexibel inzetbare endo-echografie opstelling ontstaat.

Endoscopie Apparatuur

EPX-7000 endoscopieprocessor/lichtbron
De state-of-the-art EPX-7000 processor/lichtbron vormt
het hart van het Fujifilm Eluxeo systeem:
•
Full-HD
•
4-LED verlichting (10.000 branduren)
•
DICOM digitale beeldopslag
•
BLI en LCI Multi Light beeldvorming
•
Compatibel met het nieuwe CAD EYE AI
systeem

Eluxeo endoscopen
De Eluxeo 700-endoscopenserie biedt een unieke beeldkwaliteit door de
combinatie van een CMOS beeldchip + LED licht. Daarnaast kenmerkt de Eluxeo
serie zich met de volgende eigenschappen:
•
Volledig contactvrije endoscopen
•
One-step connector
•
G7 grip
•
Close Focus
•
Variabele mantelverstijver
•
Diverse lengtes colonoscopen: 169cm, 152cm, 133cm (met 170° beeldhoek)
•
Diagnostische endoscopen met diverse optische zoom mogelijkheden
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CAD EYE Artificial Intelligence
Fujifilm loopt voorop met de introductie van het nieuwe CAD EYE Artificial Intelligence systeem
voor de detectie en karakterisatie van colonpoliepen. CAD EYE kan eenvoudig gecombineerd
worden met de EPX-7000 processor en is tevens een HD video-opslagsysteem. De
gebruiksvriendelijke interface biedt MDL-artsen extra ondersteuning tijdens de colonoscopie.
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Endoscopie Apparatuur
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Bronchoscopie
De lichtgewicht 580-serie bronchoscopen zijn flexibel en handzaam voor
een kwalitatief hoogwaardig longonderzoek. De unieke Fujifilm EBUS
endoscoop kenmerkt zich doordat deze nagenoeg recht vooruit kijkt wat
een verbeterd zicht voor de longartsen creëert en introductie van de scoop
aanzienlijk vereenvoudigt. Het SP-900 Ultrasonic Mini Probe systeem maakt
het productaanbod voor de longafdeling compleet.
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Endoscopisch Therapeutisch Instrumentarium

Endoscopisch Therapeutisch Instrumentarium
Op het gebied van endoscopisch instrumentarium biedt FMH Medical voor zowel
‘standard’ als ‘advanced’ endoscopie een compleet assortiment producten aan,
zoals EMR/ESD en FRTD/OTSC hulpmiddelen. Met het exclusief binden van een aantal
toonaangevende leveranciers aan FMH Medical, hebben wij door de jaren heen een
innovatief en kwalitatief sterk productportfolio opgebouwd. Continu zoeken wij in ons
wereldwijde netwerk naar nieuwe, innovatieve producten die gebruiksvriendelijk zijn
en meerwaarde hebben voor de patiënt.

Bloed & complicatiemanagement
Voor de behandeling van bloedingen en complicaties bieden wij
een uitgebreid en divers pakket zoals:
•
Conventionele clips
•
Over the scope clips
•
Transparante gel / poeder

Biopsie & poliepectomie
Tijdens een onderzoek worden regelmatig poliepen verwijderd en biopten
genomen. Wij bieden onder andere:
•
Snaren
•
Biopteurs
•
Cytologieborstels
•
Poliepopvangsystemen

ERCP
Galstenen en ander galweglijden is een veel voorkomend probleem. Wij
bieden een breed scala aan betrouwbare producten om de galwegen in
beeld te brengen en therapie te kunnen toepassen.
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Een nieuwe techniek die zeer recentelijk is geïntroduceerd in de Nederlandse ziekenhuizen
is de endosopische Full Thickness Resectie. Hierbij is de MDL-arts in staat om een volledig
stukje darmwand in één procedure te kunnen verwijderen. FMH Medical is de exclusieve
distributeur van het Ovesco FTRD systeem.

“ Dé FTRD staat voor een life-changing innovatie, waarbij de patiënt
een chirurgische ingreep wordt bespaard”

Stents
In het maag-darmstelsel kunnen allerlei obstructies optreden,
deze kunnen goedaardig of kwaadaardig zijn. Voor diverse toepassingen
zoals in de slokdarm, twaalfvingerige darm, galwegen en dikke darm bieden
wij gecoverde en ongecoverde stents aan.

Endoscopisch Therapeutisch Instrumentarium

FTRD

Foreign Body Management
Regelmatig worden op de SEH patiënten gezien met voedselbrokken
of vreemde voorwerpen in hun lichaam. Met ons assortiment
specifiek gericht op het verwijderen van vreemde voorwerpen
bieden wij in elke situatie de beste oplossing.

Hygiëne & desinfectie
De richtlijnen rondom ziekenhuishygiëne en de reiniging en desinfectie
van endoscopen zijn continu in ontwikkeling. Er is een breed scala aan
disposable producten beschikbaar zoals ventielen, biopsiedoppen,
reinigingsborstels, disposable slangensets en tipbeschermers.
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Neurocare
De Neurocare divisie van FMH Medical is al jarenlang vertrouwd partner voor de
afdeling Klinische Neurofysiologie en biedt een uitgebreid assortiment aan apparatuur
en toebehoren ten behoeve van de EEG, EMG & EP en vaatdiagnostiek.
Door onze jarenlange verbondenheid met gerenommeerde productnamen als
Nicolet®, Medelec®, Dantec® en XLTek hebben we een enorme ervaring en kennis
opgebouwd om totaaloplossingen te bieden voor de neurodiagnostiek binnen de
huidige complexe IT infrastructuur van uw organisatie.
Daarnaast besteden wij ook aandacht aan nieuwe ontwikkelingen door innovatieve
producten aan ons portfolio toe te voegen wanneer de markt daarom vraagt.

Neurocare

Electro Encefalografie (EEG)
Voor de hersenfunctie diagnostiek bieden we
een breed scala aan oplossingen voor:
•
Long-Term Monitoring (LTM)
•
Routine EEG
•
Ambulant EEG
•
IC en OK Monitoring

Naast een ruim aanbod aan Amplifiers van 32 tot en met 256 kanalen
inclusief geïntegreerde pulse oximeter zijn diverse opstellingen mogelijk
inclusief synchroon digitale video en audio registraties om de patiënt zo
optimaal mogelijk te kunnen diagnosticeren.

De verkregen EEG en video data kan online beoordeeld
worden, tijdens monitoring op IC of OK. Daarnaast kan
achteraf de EEG data nog verder geanalyseerd worden met
specifieke reader software.
Een opgemaakt EEG rapport door de neuroloog kan
éénvoudig naar het EPD worden verstuurd via koppeling
met uw Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS).
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Electro Myografie & Evoked Potential (EMG & EP)
Voor de spier- en zenuwfunctie diagnostiek bieden we de volgende oplossingen:
•
Klinisch EMG / EP
•
Portable EMG
•
Intra-operatieve Neuro monitoring (IONM)
•
Neuromusculair echografie
De modulaire apparatuur kan volledig op maat
ingericht worden naar de behoefte van de KNF
afdeling. Van high-end 16 kanaals EMG/EP/IOM tot
basis 2 kanaals EMG inclusief diverse stimulatoren
voor SSEP/VEP/BAEP en EOG/ERG.

Neurocare

Koppeling met het ZIS is mogelijk zodat het EMG
rapport direct naar het EPD kan worden verstuurd.

Zenuw- en spierechografie speelt een steeds
belangrijkere rol binnen de neurodiagnostiek. Volgens
de laatste richtlijnen is bij een CTS vraagstelling dan
ook eerst echo geïndiceerd.
Handheld echografie is de meest eenvoudige
oplossing om uw EMG te complementeren.

Transcranieel Doppler (TCD) & Duplex Carotiden
Voor de neurologische Vaatfunctie diagnostiek bieden we
de volgende oplossingen:
•
Diagnostisch TCD
•
TCD monitoring inclusief ROBOTIC PROBE
•
Gecombineerde echografie met doppler (duplex)
van de carotiden

Screening en monitoring van de intracraniële bloedvaten is cruciaal om een zo goed mogelijke “outcome” te
kunnen voorspellen voor de patiënt met ernstig vaatlijden. Hierbij levert de embolie detectie software (EDS)
een belangrijke bijdrage tijdens een OK of verblijf op Intensive Care.
Op het gebied van de echografie en doppler-sonografie wordt tevens een breed assortiment aan GE
Healthcare echoapparatuur aangeboden, van portable tot high-end systemen. Deze apparatuur is uitstekend
geschikt voor vaatdiagnostiek (o.a. carotiden), transcraniële Duplex, spier- en zenuwechografie en toepassing bij
echogeleid injecteren (botox therapie).
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SC&A - Radiologie

SC&A - Radiologie

De divisie SC&A - Radiologie biedt een breed pakket aan van kwaliteitsproducten op
het gebied van Radiologie, Thermoregulatie, Enteral Access en Neonatologie. Ons
pakket bestaat uit zowel apparatuur als verbruiksgoederen. Het assortiment voor
verbruiksgoederen bestaat onder andere uit voerdraden, biopsienaalden, verschillende
types katheters, vasculaire grafts, echocovers en naaldgeleiders. Daarnaast bieden wij
ook mogelijkheden voor complete procedure pakketten voor diverse afdelingen en
behandelingen binnen ziekenhuizen.

Biopten
Voor het nemen van biopten in zacht of hard weefsel
bieden wij verschillende naalden aan zoals traditionele
naalden, Full Core naalden en naalden voor
beenmergpuncties.

Drainage
Voor het draineren van lichaamsvochten leveren wij een breed
assortiment aan van SKATER™ drainage katheters. Om alle type
katheters te kunnen fixeren (waaronder ook PICC lijnen) hebben
wij SecurAcath in ons pakket. SecurAcath vervangt het fixeren van
een katheter door middel van hechtingen of het gebruiken van
stickers.
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Thermoregulatie

Enterale Voeding
Op het gebied van enterale voeding leveren wij het innovatieve
systeem van onze partner Avanos. CORTRAK2 is een
elektromagnetisch systeem dat aan het bed van de patiënt de plaatsing
volgt van naso-enterale voedingssondes (gastrisch of postpylorisch).
Het biedt significante voordelen ten opzichte van traditionele
plaatsingsmethodes, zoals endoscopisch of met röntgendoorlichting.

SC&A - Radiologie

Op het gebied van Thermoregulatie kunnen wij meerdere
oplossingen bieden voor het koelen en verwarmen van
patiënten. Voor het gecontroleerd behandelen van hyper- en
hypothermie hebben wij het betrouwbare Blanketrol systeem
in ons assortiment. Om patiënten te verwarmen door middel
van lucht kunnen wij het WarmAir systeem leveren. Voor deze
systemen leveren wij uiteraard ook de bijbehorende dekens.

Contrastinjectoren
Wij bieden innovatieve draadloze contrastpompen aan. Deze
pompen zijn van hoge kwaliteit en ze zijn zeer gebruiksvriendelijk
en duurzaam. Ook bieden wij een breed scala aan bijbehorende
verbruiksgoederen zoals spuiten voor contrastvloeistof en
connectielijnen.

Neonatologie
Voor brede toepassingen binnen de NICU, PICU en andere
kinderafdelingen bieden wij kwaliteitsproducten aan van Neotech.
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Medical Imaging
De divisie Medical Imaging levert hoogwaardige en kwalitatieve producten voor
medische beeldvorming. Hieronder vallen de toonaangevende, flexibele mobiele
C-bogen en botdensitometrie toestellen van GE Healthcare, een breed assortiment aan
radioprotectiemateriaal, een virtual reality planning tool en ultrasound systemen.

Medical Imaging

Mobiele C-bogen
De GE OEC familie wordt al meer dan 40 jaar gebruikt door chirurgen
en artsen en er zijn meer dan 35.000 mobiele C-bogen wereldwijd
geïnstalleerd. Deze mobiele C-bogen zijn geoptimaliseerd voor gebruik
tijdens verschillende types procedures waaronder:
•
Algemene chirurgie
•
Orthopedische
•
Traumachirurgie
•
Urologische chirurgie
•
Vasculaire chirurgie
•
Cardiochirurgie
•
Neurochirurgie
•
Pijnmanagement
GE OEC staat voor uitstekende beeldkwaliteit, gestroomlijnde
plug & play user interface, lage dosis C-bogen en voortreffelijke service.
Tevens leveren wij steriele beschermingshoezen voor mobiele C-bogen.

Mobiele operatietafels
De mobiele Stille operatietafels zijn ontwikkeld voor
gespecialiseerd gebruik tijdens minimaal invasieve chirurgie
waar precisie en hoge beeldkwaliteit van cruciaal belang
zijn. De Stille ImagiQ2 biedt een carbon tafelblad met
uitzonderlijk hoge radiotranslucentie.
Wij leveren ook Medstone-proceduretafels met carbon
tafelblad. Deze zijn verkrijgbaar in een reeks verschillende
configuraties en kunnen worden aangepast aan
verschillende chirurgische disciplines en procedures.
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Botdensitometrie
De systemen van GE Healthcare voor botdensitometrie
zijn hulpmiddelen om de botdichtheid te meten en om het
risico op toekomstige fracturen eenvoudig in te schatten,
zonder ongemak voor de patiënt. Dit is vooral nuttig in
vakgebieden zoals gewichtsbeheersing, sportgeneeskunde
en voedingsleer.
Virtual Reality

Radioprotectie
Voor radioprotectie bieden wij hoogwaardige
stralingsbescherming. Het assortiment is zeer breed:
verschillende types loodschorten, schildklierbeschermers,
loodbrillen en loodpanelen. Deze producten kunnen ook
gepersonaliseerd worden.

Medical Imaging

SurgeryVision is een Virtual Reality-oplossing die het MRI- en /
of CT-beeld (DICOM) van patiënten presenteert als een
virtueel model. Dit stereoscopische virtuele 3D-model helpt
chirurgen bij het nauwkeuriger plannen van chirurgische
procedures.

Ultrasound
Aixplorer® MACH van SuperSonic Imagine is het enige
UltraFast™ echoplatform en kan beelden verwerken aan
snelheden tot 20 000 frames/s. Dit maakt verschillende
innovatieve en efficiënte echomodes mogelijk. Het laat nieuwe
functies toe, die de onderzoeken makkelijker maken, zonder
compromissen en zonder kwaliteitsverlies op andere vlakken.
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Service Centre

Service Centre
Het Service Centre van FMH Medical is
volledig voorzien van de nieuwste technieken
en apparatuur. Daarmee voldoet FMH
Medical aan de hoogste kwaliteitsstandaarden
die gesteld worden door onze leveranciers en
partners. Met voldoende reserveonderdelen
en leenapparatuur kunnen wij onze klanten
snel en volledig ondersteunen.

Ons Service Centre is volledig ESD proof en is
voorzien van de laatste veiligheidsstandaarden
die vergelijkbaar zijn met de hygiënestandaarden
van een modern ziekenhuis.
Onze desinfectiemachines voor endoscopen zijn
uitgerust met de nieuwste “Pass-Through”
systemen. Daarnaast beschikken wij over een
“Low temperature Sterilizer”.
Onze Service Engineers zijn gespecialiseerd
binnen de verschillende divisies. Wij bieden verschillende contractformules aan voor onderhoud,
reparaties en software updates.
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Service Portal voor Endoscopie Apparatuur
Onze klanten hebben toegang tot onze Service Portal
waarin de logistieke organisatie, registratie en
administratieve opvolging van een reparatie is te
volgen. Ons Support team is het eerste aanspreekpunt,
zij zullen u op de hoogte houden naast dat een
reparatie ook via de online portal is te volgen. In de
portal zijn bijbehorende documenten te vinden zoals
verslagen en foto’s.

Veel reserveonderdelen die gebruikt worden zijn volledig
traceerbaar met een batch en/of lot nummer. Alle
apparatuur die gerepareerd en/of in onderhoud is geweest
ondergaat een veiligheidstest conform de regelgeving en
gestelde normen door de leverancier.
Onze Service Engineers zijn uitgerust met de benodigde tools en gekalibreerde meetapparatuur welke
zijn voorgeschreven door onze leveranciers waardoor service en/of kleine reparatie activiteiten ook op
locatie bij onze klanten kunnen worden uitgevoerd. Via ons eigen ‘Mobile Field Service’ app kunnen zij
alle benodigde informatie raadplegen.

Service Centre

Traceerbaarheid

Kennis en Training
Onze Service Engineers zijn getraind volgens de hoogste standaarden en zijn
gecertificeerd voor het werk en support dat zij uitvoeren.
•
•

Na reparatie wordt de apparatuur gecontroleerd volgens de norm 		
IEC60601 en IEC 62353.
Onze partners ondersteunen ons volledig bij het uitvoeren van 		
onderhoud en reparaties.
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Training Centre

Training Centre
Sinds enkele jaren beschikt FMH Medical over
een eigen Training Centre te Veenendaal,
voorzien van alle faciliteiten om optimaal te
kunnen trainen. Wij zijn trots op ons Skills
Lab waar we de mogelijkheid hebben om met
de nieuwste apparatuur en gebruiksgoederen
voor medische procedures te oefenen.

Binnen ons Training Centre beschikken we over meerdere
lesruimtes die van alle gemakken zijn voorzien. Naast de
ruimtes voor de theoretische onderdelen van de
trainingen hebben we een Skills Lab waar we de
praktijk levensecht kunnen nabootsen.
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Skills Lab
In het Skills Lab beschikken we over meerdere werkstations voorzien van de nieuwste
apparatuur. Naast dat ieder werkstation volledig is uitgerust met de nieuwste endoscopie
apparatuur, beschikken we ook over apparatuur en gebruiksgoederen van de andere divisies.

Training Centre

Tijdens de trainingen beschikken we over de mogelijkheid om dierlijk materiaal te gebruiken
om de procedures zo goed mogelijk na te bootsen. Binnen deze ruimte volgen wij alle
hygiënevoorschriften op om de veiligheid van onze deelnemers en werknemers te kunnen
garanderen.

Trainingsaanbod
Ons actuele trainingsprogramma kunt u vinden op onze website. Daarnaast kunnen we in
samenspraak met u, afhankelijk van de behoefte van de deelnemers, een training samenstellen.
Veel trainingen zijn geaccrediteerd door de beroepsverenigingen waardoor u
accreditatiepunten ontvangt bij deelname.
Binnen alle divisies worden diverse trainingen aangeboden met betrekking tot apparatuur,
disposables, handelingen en procedures. De trainingen worden verzorgd door
productspecialisten, artsen en verpleegkundigen.
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Landjuweel 16-7, 3905 PG Veenendaal
Phone: + 31 3 18 54 32 23
info@fmhmedical.nl

www.fmhmedical.nl

