
Koelen, meten en registreren...

Wij denken mee!

LNA procedure
Het LNA heeft in januari 2018 de procedure AP05-3 versie 2.0 uitgegeven. 
Hierin staat o.a beschreven hoe koelboxen, koelkasten en zelfs koeltassen 
ervoor kunnen zorgen dat de cold chain niet wordt doorbroken en u de 
kwaliteit levert en blijft leveren aan uw patiënten. Wilt u weten waarmee 
wij u kunnen helpen of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op 
met uw Account Manager of Customer Service via cs@spruyt-hillen.nl of 
030-281 44 11.  

Koelkasten
De belangrijkste koelkast voor de opslag van geneesmiddelen is een 
DIN norm koelkast. Een professionele koelkast die voldoet aan een 
aantal kwaliteitseisen; visuele en akoestische alarmeringen, een 
antivriesthermostaat en een vast ingestelde temperatuur van 5 graden.  Wij 
bieden een breed assortiment en leveren uw koelkast gratis af, nemen de 
oude mee en sluiten de koelkast werkend aan.  Meer weten? Klik hier. 

AiroSensor
De AiroSensor is de innovatie op het gebied van temperatuurregistratie. 
Het systeem ontzorgt u van de tijdrovende temperatuurregistratie en biedt 
d.m.v. uitgebreide rapportages inzage in temperatuur overschrijdingen. Met 
de uitgebreide mogelijkheden van het online systeem kost het geen moeite 
om een sluitende digitale administratie/logboek bij te houden. Bovenal 
heeft de AiroSensor een gebruiksvriendelijke wijze van het inregelen van 
diverse alarmeringen bij overschrijding van de temperatuur en zelfs het 
offline raken van het systeem.  Meer weten? Klik hier.

Koelboxen
De elektrische koelboxen van Dometic zijn een goede oplossing om 
kostbare geneesmiddelen gekoeld te vervoeren. De Dometic CoolFreeze 
koelboxen zorgen ervoor dat de temperatuur in de koelbox op 5 graden 
blijft ongeacht de omgevingstemperatuur. Meer weten? Klik hier.

Naast de elektrische koelboxen hebben wij ook een gevalideerde koelbox in 
ons assortiment. Meer weten? Klik hier.

Kijk voor ons volledige assortiment op www.spruyt-hillen.nl  

Volg ons 
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https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/2549/c000546/koelkast-bpv-360-liter.aspx
https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c003029/airosensor.aspx
https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c003128/dometic-coolfreeze-koelboxen.aspx
https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c003194/dometic-cool-ice-koelboxen.aspx

