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Presentaties grondstoffen

Soms moeten wij een presentatie uit de handel nemen omdat er te weinig 
vraag naar is. In de meeste gevallen kunnen wij het product als special voor 
u bestellen. Onderstaand een overzicht van de meest geleverde specials. 

BUFA

DCB

U bereidt nog zelf en u wilt 
eindproducten maken van de beste 
kwaliteit. Spruyt hillen levert u 
farmaceutische grondstoffen van 
topkwaliteit van het merk BUFA. 

Waarom BUFA? Overtuig uzelf!

✓  GMP/GDP leveranciers zijn  
onze preferred suppliers

✓  Bereiding conform GMP

✓  Spruyt hillen is ISO 9001: 
2008 gecertificeerd

✓  Spruyt hillen heeft van het  
WINAp het predikaat 
“betrouwbare leverancier” 
gekregen

✓  Actueel en breed  
assortiment grondstoffen

✓  Etikettering volgens  
NVZA-richtlijn

✓  Analyse certificaten zijn  
via www.spruyt-hillen.nl  
24/7 beschikbaar

BUFA is een betrouwbaar partner van 
uw apotheek en staat voor langdurig 
bewezen kwaliteit.
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In het assortiment van GMP apotheek de Collegiale Bereiding zijn 
onderstaande producten opgenomen:

Artikelnr. Omschrijving inhoud Z-Indexnr.
54266  Triamcinolonacetonide 0,1% Salicylzuur 5% 
 afwasbare lanettebasis          100 g 16240170         
54262  Dexamfetaminesulfaat tablet 2,5 mg       30 st 16211898         
54263  Dexamfetaminesulfaat tablet 2,5 mg   500 st 16211901         

Binnenkort beschikbaar 
Beclometason zetpil 6 mg 
Haloperiodol tabletten 2,5 mg 

AiroSensor

Een innovatieve totaaloplossing 
voor de registratie van 
temperatuur, luchtvochtigheid en 
beweging in medicijnkoelkasten, 
vriezers, ruimtes en tijdens 
transport. 

  

De voordelen van de AiroSensor

�  Geen dataverlies door opslag van uw data in de cloud

�  Alarm via sms en/of email bij overschrijding 
grenswaarde

�  Registraties ook tijdens transport 

�  E-zorg netwerk voorbereid

�  Eenvoudige installatie <10 minuten

� Zelf te kalibreren conform LNA procedure AP05-1 

�  Levensduur batterij 10 jaar of 1.000.000 metingen

� Geen abonnementskosten, maar pre-paid

�  Toepasbaar binnen de GDP richtsnoeren

� Onbeperkt aantal AiroSensors op één AccessPoint

De totaaloplossing 
voor registratie van 

temperatuur, 
luchtvochtigheid 

en beweging

Techniek

Artikelnr. Omschrijving
S120291 Lorazepamum
S224091 Morphini hydrochloridum
S104690 Bupivacaini hydrochloridum
S194990 Magnesii chloridum hexah. apyr
S143990 Neomycini sulfas micronisatum
S109990 Dexamethasoni natrii phosphas
S162391 Fentanyli citras
S114791 Gentamicini sulfas
S176690 Dinatrii phosphas dodecahydr.
S179690 Natrii glycerophosphas

Binnenkort beschikbaar
Glucose tolerantietest 75 g/200 ml  



Gekleurde capsules
Naast de Capsicards en losse transparante capsules hebben wij ook 
standaard gekleurde capsules in ons assortiment te weten rood en wit. 
Beide kleuren zijn met uitzondering van nr. 3 leverbaar in 5 verschillende 
maten en zijn per 1000 stuks verpakt in een kunststof bak.

Nr. 00 (0,91 ml) 
Nr. 0 (0,68 ml)
Nr. 1 (0,50 ml)
Nr. 2 (0,37 ml)
Nr. 3  (0,30 ml)  

(alleen in witte uitvoering)

De capsules zijn gemaakt van dierlijk gelatine. Hierdoor kunnen ze in 
specifieke gevallen niet geschikt zijn voor Koosjer, Halal en vegetarisch.   

Art. nr. Capsule
201000 Capsule nr. 0 rood
200995 Capsule nr. 0 wit
210635 Capsule nr. 00 rood
200987 Capsule nr. 00 wit
208444 Capsule nr. 1 rood
201002 Capsule nr. 1 wit
201016 Capsule nr. 2 rood
201010 Capsule nr. 2 wit
201017 Capsule nr. 3 wit

Afmeting :  32 x 16 x 45 cm
Eenheid :  200 stuks
Artikelnr. :  210633
Z-indexnr. :  16211685

Aan onze lijn Escupac 
verpakkingen is naast de papieren 
draagtas met de afmeting  
22 x 10 x 31 cm nu ook leverbaar 
de papieren draagtas met de 
afmeting 32 x 16 x 45 cm. 
Beide tassen hebben een platte 
handgreep.

Spruyt hillen Verpakkingen

Onze kwaliteitsborging

•   Volledige betrokkenheid van Kwaliteit in de gehele ‘supply chain’: 
alle (nieuwe) product-leverancier-combinaties zijn beoordeeld en 
goedgekeurd door GQM. Middels een Global External Audit Plan, 
worden door GQM in samenwerking met lokale kwaliteitsafdelingen 
audits bij leveranciers / producenten in Europa, Amerika en 
Azië ingepland. De producten worden pas door onze leverancier 
goedgekeurd, nadat de informatie van de fabrikant / producent is 
geëvalueerd én volledige analyse van de binnengekomen charge is 
uitgevoerd.

•   De “Falsified Medicines Directive” (2011/62/EU), die tot doel heeft 
te voorkomen dat vervalste geneesmiddelen (en grondstoffen) in 
het legale circuit terechtkomen, is volledig geïmplementeerd in 
Nederland. Daarnaast is deze Europese richtlijn opgenomen in de 
vigerende versie van de GDP-guideline (2013/C 343/01), welke de 
basis vormt voor het distribueren van onze producten.

•   De volledige traceerbaarheid van onze grondstoffen is gewaarborgd, 
van fabrikant tot de klant en vice versa. Dit komt onder meer tot 
uiting door vermelding van het identificatienummer en het originele 
chargenummer van het product (onafhankelijk van eventuele 
tussenleveranciers) op onze analysecertificaten. Daarnaast zijn 
de originele vrijgifte-documenten van elke charge beschikbaar, 
evenals de resultaten van (externe) laboratoriumkeuringen. Onze 
kwaliteitsafdeling en Customer Services hebben direct de beschikking 
over deze documenten, voor uw ziekenhuis kunnen deze op aanvraag 
beschikbaar worden gemaakt.

Spruyt hillen maakt deel uit van een internationale groep en werkt 
nauw samen met het Global Quality Management (GQM), om de 
hoogste kwaliteit grondstoffen aan onze klanten te kunnen aanbieden.

De belangrijkste kwaliteitsaspecten hierbij zijn:

Wijziging 
assortiment
De artikelomschrijving en het 
artikelnummer van de schroefdop 
wit 28 mm met artikelnummer 6120 
(ZI-nr 14638576) is gewijzigd. Aan de 
uitvoering van het product is niets 
gewijzigd. 

Oud
Artikelnummer : 6120    
Z-indexnummer : 14638576
Eenheid : 100 stuks 
 
Nieuw
Artikelnummer : 210707
Z-indexnummer : 16242246
Eenheid : 100 stuks

Nu ook de papierendraagtas met 
afmeting 32 x 16 x 45 cm leverbaar



ZorgMail 24/7

Ruim 90% van alle elektronische 
berichten in de zorg wordt via 
ZorgMail, de berichtendienst die  
7 dagen per week en 24 uur per 
dag beschikbaar is, verzonden.
U kunt nu ook bij ons naast 
E-zorg en EDI via ZorgMail uw 
bestelling plaatsen. 

U kunt uw order(s) sturen naar 
500038163@lms.lifeline.nl. Wilt 
u na het plaatsen van uw 1e 
order contact met ons opnemen 
zodat wij samen met u uw order 
voor de eerste keer kunnen 
begeleiden. 
Telefonisch zijn wij bereikbaar 
op 030 – 281 44 04.

Efficiënt en snel!

Spruyt hillenGMP pakket

Mededelingen GMP pakket 

 Nieuw

Ons GMP pakket wordt binnenkort uitgebreid met een DOSEERSPUIT  
3 ml, 5 ml en 10 ml. De doseerspuiten hebben een blauwe zuiger en 
een zwarte verdeling. 
De doseerspuiten worden per 50 stuks exclusief blauw afsluitdopje 
geleverd. De bijbehorende DIN 18 afsluitdoppen gaan per 100 
stuks. De afsluitdop met artikelnummer 210561 is geschikt voor de 
doseerspuiten van 3/5/10 ml. Voor de 1 ml doseerspuit heeft u de 
afsluitdop met artikelnummer 210563 nodig.
De 1 ml doseerspuit is ook inclusief doseerdop 18 mm + afsluitdop als 
setje te leveren.  

Doseerspuit 1 ml Blauw 210562 16234782
Doseerspuit 3 ml Blauw 210558 16234790
Doseerspuit 5 ml Blauw 210559 16234804
Doseerspuit 10 ml Blauw 210560 16234812
Afsluitdop tbv 3/5/10 ml doseerspuit 210561 16234820
Afsluitdop tbv 1 ml doseerspuit 210563 16234820 
Doseerspuit 1 ml + doseerdop 18 mm  
+ afsluitdop  209665  16036352 

Accessoires ten behoeve doseerspuit:
Doseerdop DIN18 Wit  210564  16234847
Deze dop heeft een garantiesluiting en is kindveilig. 
Doseerdop DIN28 met klapdop Wit  208651 15645509

Evenementen 2016

Datum Congres Locatie Organisatie

10 mei  Real life data en Patientenregistraties:  Huizen Bruggink
 De “Holy Grail” naar kwaliteitsverbetering 
 in de farmaceutische Zorg.  

19 mei  ECOP Oncology Pharmacists Dubrovnik ECOP

5 juni  ASCO: Chicago goes Dutch Otterlo FarmaActueel

7 juni  Bruggink: 10 Jaar stelselwijziging:  Den Haag Bruggink
 Hoe houdbaar is kwaliteit van Zorg in 
 ons stelsel.  

13 juni  ESCP: Medication Adherence Basel ESCP

28 juni  NVZA Ledenvergadering Domus Medica Utrecht NVZA

28 juni  Bruggink: Evaluatie van de aanbevelingen  Schouwburg Amsterdam Bruggink
 uit het KWF rapport dure 
 kankergeneesmiddelen    

Spruyt hillen

Bron: Farma Actueel

Spruyt hillen vindt het belangrijk 
om continue ons GMP assortiment 
te verbeteren en te innoveren waar 
mogelijk. Mist u producten of heeft 
u behoefte aan meer informatie 
over ons assortiment verpakkingen?
Jolande van Litsenburg en Margot 
Goud, onze account managers, gaan 
hierover graag met u in gesprek.  



Zet- en drukfouten voorbehouden. 

www.spruyt-hillen.nl

Tinbergenlaan 1    3401 MT IJsselstein    Postbus 46    3400 AA IJsselstein   T 030 281 44 11     F 030 281 44 44    E algemeen@spruyt-hillen.nl

Actuele informatie 
over ons assortiment 
per e-mail ontvangen?

Wilt u direct en sneller geïnformeerd 
worden over:

• Kwaliteitswijzigingen

• Assortimentswijzigingen

• Backorderinformatie

Mail uw e-mailadres(sen) naar:
teamsa@spruyt-hillen.nl. Geef 
in de mail aan waar uw interesse 
naar uitgaat. U ontvangt dan alleen 
informatie die voor u interessant is.

Snel en eenvoudig online bestellen!  
Nu ook voor


