Aanvraagformulier V.A.C.® Therapy Verpleeghuis
Dhr. / Mw.

Betreft aanvraag voor:
V.A.C.® Therapy

Naam patiënt:
Geboortedatum:

ActiV.A.C®
®
InfoV.A.C

BSN nummer:

Inclusief Disposables
(svp hieronder invullen)
Artikel nr.

Afdeling:

Omschrijving

Verpakking
Aantal
Stuks:

Disposables
M 8275046/5
M 8275045/5
M 8275042/5
M6275009
M 8275051/5
M 8275052/5
M 8275053/5
M8275068/5
M8275067/5
M8275098/5
M8275096/5
M8275099/5
M 6275026
M 6275033

®

5

®

5

®

5

®

V.A.C. Drape

10

®

5

®

5

®

5

®

5

®

5

®

5

®

5

®

5

®

10

®

10

V.A.C. Simplace™ EX Dressing Small
V.A.C. Simplace™ EX Dressing Medium
V.A.C. GranuFoam™ Bridge Dressing
V.A.C. SensaT.R.A.C. GranuFoam™ Small
V.A.C. SensaT.R.A.C. GranuFoam™ Medium
V.A.C. SensaT.R.A.C. GranuFoam™ Large
V.A.C. SensaT.R.A.C. WhiteFoam set 10 x 7,5cm
V.A.C. SensaT.R.A.C. WhiteFoam set 10 x 15cm
V.A.C. SensaT.R.A.C. GranuFoam™ Silver Small
V.A.C. SensaT.R.A.C. GranuFoam™ Silver Medium
V.A.C. SensaT.R.A.C. GranuFoam™ Silver Large
V.A.C. Gel
V.A.C. WhiteFoam 10 x 7,5cm
®

M 6275034

V.A.C. WhiteFoam 10 x 15cm

M 6275066

V.A.C. T.R.A.C. Y-verbinding

®

®

®

®

M 8275057

V.A.C. SensaT.R.A.C. PAD
Opvangbekers

M 8275058/5

ActiV.A.C. Canister 300ML

M 8275063/5

Aantal

10
10
10

®

5

®

5

InfoV.A.C. Canister 500ML

Indicatie:
Decubitus, 1-4
Ulcus Cruris
Diabetische voetulcus
Open buikwond
Brandwond
Traumawond
Anders, nl: …………………………………………………….
Behandeldoel: ........................................................................... ……..

Wonddehiscentie
Sternumwond
Transplantaat
Startdatum: ………………….......

Verpleeghuis: …………………………………………………..Telefoon: …………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………...………………
Postcode +Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………..
®

Voor akkoord kosten V.A.C. Therapy van € 60,= incl. BTW / dag (in te vullen door verantwoordelijke
van het verpleeghuis).
Naam(blokletters):………………………………………………………
U kunt deze aanvraag per mail of fax versturen naar:
Email
: NPWT@bosman.com
Fax
: 040-2308867
Telefoon nummer : 040-2308866

Formulier aanvraag V.A.C.®

F 302.1.5 / Revisie 14-2

Functie: ………………..…………
Datum aanvraag:………………...
Handtekening:……………………

11-2-2014

Leveringsvoorwaarden
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Bij het vaststellen van de tijdsduur van de huurovereenkomst geldt een gedeelte van een dag als een
gehele dag en zijn de dag van aflevering en het afhalen inbegrepen. Indien cliënt Bosman niet verzoekt het
gehuurde terug te halen, wordt de huurovereenkomst geacht te zijn verlengd met minimaal 24 uur.
Wanneer de therapie geheel gestopt wordt, dient u de unit af te melden bij Bosman. De factuur zal
berekend worden tot de afgemelde datum. Dit mag met terugwerkende kracht, mits het binnen de huidige
maand wordt afgemeld.
Tussentijdse reiniging van de units is voor het ziekenhuis volgens schoonmaakprotocol van KCI Medical
B.V..
Cliënt dient als een goed huisvader en overeenkomstig de gebruiksaanwijzing met de unit(s) om te gaan en
bij het ophalen dient de unit(s) in dezelfde staat te verkeren als het zich bij aflevering bevond, behoudens
slijtage en verontreiniging als gevolg van normaal gebruik.
Indien bij retournering van de unit(s) onderdelen en/of accessoires ontbreken, zullen deze aan cliënt tegen
verkoopprijs in rekening worden gebracht.
Kosten die ontstaan door ondeskundig gebruik en/of schade en/of het kwijtraken van de unit(s) zijn voor
rekening van de cliënt op basis van dagwaarde, in samenspraak met de cliënt.
Een Unit met een multipele resistente bacterie (zoals MRSA) dient van tevoren gemeld te worden bij
Bosman en, na reiniging door het ziekenhuis, in een rode zak (verkrijgbaar via Bosman) aangeleverd te
worden (kosten € 250,= excl. BTW). KCI en Bosman kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige
schade als het ziekenhuis nalaat KCI/Bosman te informeren over aanwezige besmettingen.
Ten behoeve van de CE markering dienen de unit en disposables van KCI gezamenlijk te worden ingezet.
Indien dit niet het geval is, kan de werking van het systeem niet gegarandeerd worden.
Voor het leveren van disposables op dezelfde dag als de bestelling (al dan niet met tijdsbepaling), levering
na de reguliere besteltijden, buiten kantooruren, weekend en/of feestdagen met levering dezelfde dag of
volgende werkdag (al dan niet met tijdsbepaling) worden spoedkosten in rekening gebracht.
Retourzending van disposables kan enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bosman en onder
de volgende voorwaarden: cliënt heeft het product maximaal 5 werkdagen voor het verzoek ontvangen, het
product heeft bij ontvangst een minimale houdbaarheidsdatum van 10 maanden en het is in de staat waarin
Bosman het product aan cliënt heeft afgeleverd: de verpakking is intact, verzegeld, ongeopend,
onbeschadigd, onbeschreven en onbeplakt. Bij toestemming wordt het product door Bosman opgehaald
tegen betaling van € 50,-. Bosman heeft het recht de retourzending te weigeren of € 50,- extra in rekening
te brengen als het product voor retour name niet in de staat is waarin Bosman het product aan cliënt heeft
afgeleverd.
Omruilgarantie, bij storing wordt een unit binnen 24 uur omgeruild.
Units blijven in eigendom van KCI Medical B.V..
KCI Medical B.V. is verantwoordelijk voor het onderhoud van de units.
Voor zover niet anders bepaald in deze overeenkomst, worden de Algemene Voorwaarden (Rev 131) betreffende de diensten en producten van KCI van toepassing verklaard.
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