Rental Services

360° Care Around You
Onze Rental service sluit naadloos aan op onze

360° Care Around You -filosofie. We bieden een
ongeëvenaard totaalpakket van producten en

services aan, gericht op kwaliteit en ontzorging.

Flexibiliteit en kosten
besparing d.m.v. een
passend verhuurmodel
en een uitgebreid
assortiment

Hygiëne en infectiecontrole
dankzij ons uitgebreide
decontaminatieproces en
volledige traceability

Klinische ondersteuning
en opleiding door
onze ervaren klinisch
specialisten en trainers

24/7
service & onderhoud door
onze eigen gecertificeerde
installateurs en technici

Onze Rental service is
er om te ontzorgen in de
breedste zin van het woord
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Erkan Sahin, directeur wissner-bosserhoff
over de onderscheidendheid van
wissner-bosserhoff Rental:
“Bij wissner-bosserhoff streven we ernaar
een ware zorgpartner te zijn. We staan graag
niet boven of onder, maar náást de klant en
werken aan een duurzame en vruchtbare
samenwerking. Alleen dan ontstaat er een
synergie, waarbij de behoeften van onze
klanten ons aansporen tot continue innovatie.
Dit heeft geleid tot een heel compleet
productportfolio gericht op de beste zorg
voor alle cliëntgroepen, van de geboorte
tot aan de laatste levensfase.
Doordat we zelf producent zijn van al deze
producten zijn we nooit afhankelijk van
derden om de service te bieden die we
willen bieden. Grote voordelen voor de klant
zijn de korte lijnen met onze Research &
Development afdeling, de hoeveelheid kennis
onder één dak en het snel kunnen schakelen.
Hierdoor kunnen we een heel complete rental
service bieden, waarbij ons hart voor
goede zorg doorschijnt in alle facetten
van de service”.
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Verhuurmodellen
We bieden op maat

gemaakte verhuuroplos
singen aan om in de

specifieke behoeften van
onze klanten te voorzien.
We werken daartoe met drie overzichtelijke
verhuurmodellen, die op zichzelf of naast
elkaar ingezet kunnen worden en die volledig
afgestemd kunnen worden door het weglaten
of toevoegen van services.
Onze meedenkende accountmanagers
voorzien u graag van feitelijk en objectief
advies. Zij kunnen klantspecifieke kosten
vergelijkingen verschaffen met betrekking tot
de verschillende verhuurmodellen onderling,
maar ook tot de keuze voor koop of huur.
Verschillende scenario’s kunnen voor u
worden uitgewerkt om te komen tot het
beste resultaat voor uw organisatie.
Ad hoc

Ad hoc + Block

Ad hoc + Block + Consignatie
Ad Hoc seizoenpieken

Ad Hoc seizoenpieken

Block verhuur

Pure Ad Hoc verhuur
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Block verhuur

Consignatievoorraad

Rental services

Ad Hoc verhuur
Matrassen

Bedden

Consignatie verhuur

Block verhuur

Matrassen

Matrassen

Bedden

Reiniging & desinfectie

√

√

√

√

√

Management informatie rapportage

√

√

√

√

√

Gebruikersinstructie

√

√

√

√

√

Logistiek

√

√

√

√

√

Keuring / onderhoud

√

√

√

√

√

Advies product specialist

√

√

√

√*

√

Jaarlijks klinische training

√*

√*

√*

√

√

Kwartaal evaluatie
Toegang RentLine

√

Installatie op desbetreffende afdeling

√

√

Vervanging bij storing

√

√

24/7 helpdesk

√

√

Spoed levering

√*

√*

√

√

√

√

√

√

*optie, meerkosten zijn van toepassing

Ad Hoc verhuur
De meest flexibele verhuuroplossing. Huur uw product
eenvoudig per email of neem telefonisch contact met
ons op zodra u het nodig heeft.
- Geschikt voor verhuur voor een paar dagen of voor
langere tijd
- Dankzij de hoge mate van flexibiliteit o.a. ideaal
voor verpleeginstellingen die willen voldoen aan de
veranderende behoeften van hun cliënten

Block verhuur
Geschikt voor huurperiodes langer dan een maand.
U huurt voor een vooraf bepaalde periode, met een
maandelijkse facturatie.
- Mogelijkheid om additioneel ad hoc verhuur af te
nemen om piekperioden te overbruggen
- Aan te vullen met tussentijdse reiniging en desinfectie
(meerkosten zijn hiervoor van toepassing)

Consignatie verhuur
Bij regelmatig gebruik van speciale bedden en/of
matrassen kiest u voor consignatieverhuur.
- U bepaalt evt. samen met onze klinische specialist
welke producten u nodig heeft
- U krijgt een eigen voorraad verhuurproducten op
een locatie binnen uw instelling en zet deze in
wanneer gewenst
- Onze rentalservice-medewerker komt enkele malen
per week bij u langs om de vuile bedden en/of matras
sen op te halen en een nieuwe voorraad te brengen
- Onze productspecialisten zullen u voorafgaand
aan de ingebruikname van de verhuurproducten
voorzien van gebruiksinstructies
- Om er zeker van te zijn dat u optimaal gebruik
maakt van onze rentalservice zal er ieder kwartaal
een evaluatie plaatsvinden
- Deze verhuurvorm wordt hoog gewaardeerd door
ziekenhuizen, omdat men hiermee altijd voldoende
schone matrassen op voorraad kan hebben

Desinfectie-service
Indien uw zorginstelling niet over een eigen desinfectieen reinigingscentra beschikt kunt u bij ons terecht

voor reiniging en desinfectie van uw eigen
productvoorraad.
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Rental voordelen
Het is onze missie om het de
zorgsector zo gemakkelijk

mogelijk te maken om altijd

hoogstaande zorg te bieden.
De sterke dynamiek in de

zorgsector vraagt om een zeer
flexibele zorgpartner en hier

geeft wissner-bosserhoff met

veel toewijding gehoor aan.

Met onze rental service kunt u steeds beschikken over
de meest ergonomische producten, met doordachte
functionele features die voordeel bieden aan zowel
cliënt als personeel. Deze worden bovendien na
iedere uitgifte intensief gereinigd en gedesinfecteerd
in onze eigen decontaminatiecentra

De beste ondersteuning
voor iedere zorgverlener
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Cliënt

Doeltreffende preventie &
behandeling van decubitus
Voorkoming van bijbehorende
complicaties
Versnelde mobilisatie en autonomie
Gereduceerde verblijfsduur

Personeel

Toegang tot de meest geavanceerde
therapieën
Toegang tot de nieuwste
technologieën
Ergonomisch werken
Verbeterde zorgkwaliteit
Reductie van schoonmaak
werkzaamheden
Verminderde werkdruk

Geen kapitaalinvesteringen nodig
Flexibiliteit om snel te kunnen
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Management

schakelen
Geen overcapaciteit nodig
(kostenbesparend)
Infectiecontrole
Lagere zorgkosten
Verbeterde zorgkwaliteit
Gereduceerde verblijfsduur
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Infectiecontrole
Een onmisbaar

onderdeel van 360°
Care Around You is
infectiecontrole.

Het infectiecontrole
proces van onze
rental service is

onderscheidend.

Het gehele verhuur
proces is zodanig

gestructureerd dat de
hygiëne en veiligheid
gewaarborgd zijn.

Doordat we ook de productie in eigen
beheer hebben kennen we bovendien van
al onze producten en hun componenten
de oorsprong en logistiek, waardoor we
de microbiologische kwaliteit van de
producten en de hygiënische hantering
ervan kunnen garanderen.
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In onze state of the art decontaminatiecentra
stellen we hoge eisen aan infectiecontrole.
Een aantal voorbeelden:

Decontaminatiecentra
Onafhankelijke periodieke testen op
algehele hygiëne
Separate zones voor verontreinigde
en schone producten
Separate luchtstromen per zone
 uidelijk herkenbare beschermings
D
middelen per zone (groen vs. rood)

Wasproces

  ISO13485 gecertificeerde
decontaminatiecentra
 Volledige

traceerbaarheid
van producten gedurende
gehele verhuurcyclus

 Gedegen

opleiding van
onze technici

Industriële reinigings- en desinfectie
middelen met een blijvend effect
Juiste waterhardheid en -alkaliteit
Nauwkeurige dosering m.b.v. sensoren

Desinfectieproces
Demontage tot losse componenten
Desinfectie of vervanging van alle
losse componenten
 2O2 desinfectie proces met LOG 6
H

reductie.
Periodieke en onafhankelijk infectie
controletesten
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Decontaminatiecentra
Ons ontsmettingsproces
garandeert de micro
biologische kwaliteit
van de matrassen

en bedden en zorgt

ervoor dat de gehuurde
producten voor 100%

veilig zijn voor cliënten.
Bovendien wordt ons
centrum voorzien

van periodieke en

onafhankelijke infectie
controletesten.
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Scan nu de QR-code en
bekijk de processen in onze
decontaminatiecentra.
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Decontaminatiecentra
1. Ontvangst
Verontreinigde producten komen binnen in
de rode zone. Afhankelijk van de vervuilings
graad worden specifieke procedures toege
past. Sterk vervuilde producten worden met
voorrang behandeld.

2. Demontage en reiniging
Producten worden gedemonteerd tot losse
componenten, zodat ieder component op
de correcte wijze gereinigd of, indien nodig,
vervangen kan worden.

12

| Rental Services

3. Overgangsruimte
Gereinigde producten komen nooit in
contact met verontreinigde producten,
ook niet indirect. Daarom werken we met
rode en groene zones met separate lucht
stromen. De luchtdruk in de schone groene
zone is hoger, zodat verontreinigde lucht
hier niet binnen kan stromen.

4. Montage en test
De schone componenten worden hier
weer samengevoegd. Vervolgens wordt
het product uitvoerig getest om de juiste
werking ervan te garanderen.

5. Schone opslag
Producten zijn klaar voor uitgifte. Indien
nodig zijn ze hygiënisch verpakt. Ook het
operationspersoneel hanteert de producten
volgens de richtlijnen.
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Implementatie en service

Wij weten dat niet alleen de kwaliteit van onze

producten, maar ook de zorgvuldige implementatie
daarvan en het bieden van uitstekend onderhoud
en service essentieel zijn voor een optimale
Rental-ervaring.

Het gehele proces hebben we daarom in
eigen beheer en is volledig traceerbaar, van
de productie tot de logistiek en de aftersales.
Als klant ervaart u 360° Care Around You,
geheel verzorgd door één betrouwbare
partner. Indien gewenst bieden we zelfs
technische trainingen aan voor uw eigen
technisch personeel.

Logistiek en implementatie

Wij streven naar levering binnen 24 uur
100% traceerbaar
 roducten altijd gedesinfecteerd en
P
bijgewerkt met nieuwste software-

updates
Goed opgeleide installateurs, werkend
volgens (hygiëne)protocollen
Hoge mate van flexibiliteit door eigen
beheer van voorraad en logistiek
 root aantal verhuurproducten op
G
voorraad
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Aftersales-service 24/7
bereikbaar, ook tijdens vakanties
en feestdagen
Onderhoud, reparatie of vervanging

“Doordat de gehele productieketen in eigen

binnen de afgesproken dekkingstijd
Gecertificeerde technici, werkend

en onderhoudseisen van onze producten.

volgens de (hygiëne)protocollen
 reventief en correctief onderhoud
P
volgens EN62353
Configureerbare servicepakketten

beheer is, kennen wij als de beste de werking
Bovendien zijn we niet afhankelijk van derden
om onderdelen of vervangende producten
te leveren”
Josef Bystriansky – Manager Operations
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Klinische ondersteuning
We brengen u en uw
personeel graag de

kennis en vaardigheden
bij die nodig zijn voor
het optimale gebruik

van onze producten.
Onze klinische specialisten zijn voor
aanstaande zorgprofessionals met zeer
relevante specialisaties, zoals o.a.
decubituspreventie en verplaatsings
technieken. Met hun klinische- én
productkennis staan ze graag gedurende
het gehele verhuurproces voor u en
uw personeel klaar. Dit zorgt voor een
effectieve en duurzame samenwerking.

Een greep uit de werkzaamheden
van onze klinisch specialisten:
Eerlijk en kundig advies bij product

keuze en -configuratie
Begeleiden van proefplaatsingen d.m.v.
uitgebreide demonstratie
 rainingen, opleidingen en workshops
T
voor zorgprofessionals en/of personeel
in de zorg
 dvies m.b.t. het opstellen van protocollen
A
Advies m.b.t. specifieke klinische casussen
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Het efficiënt gebruik van onze
producten heeft vele voordelen,
waaronder:
Verminderde fysieke belasting van

zowel personeel als cliënt
 inder handen aan het bed nodig
M
(per handeling)
Versnelde mobilisatie en autonomie
van cliënten
Verminderde werkdruk

Inhoud van trainingen kan
bestaan uit o.a.:

Uitleg m.b.t. de werking en functies
van producten
Best practices
(inclusief handig boekje met
visuele uitleg en QR-codes voor

videodemonstraties)
Decubituspreventie
Schoonmaakinstructies aan uw
eigen personeel
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RentLine
RentLine is de

exclusieve management
software van onze

rental service, waarmee
onze klanten hun huur

bestellingen 24 uur per
dag en 7 dagen per

week kunnen beheren.

Ook complete product-

traceerbaarheid is op
deze manier online
beschikbaar.

Indien u gebruik maakt van onze rental
service krijgt u toegang tot de vele voordelen
die RentLine biedt. Het gebruik ervan is echter
optioneel en niet noodzakelijk voor een prettig
gebruik van onze verhuurservice. Onze klanten
houden altijd toegang tot alle vormen van
support die we bieden. Adequate ontzorging
begint immers bij goede bereikbaarheid.
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Belangrijkste functies
van RentLine:

Online webportal; geen installatie nodig
 lleen voor geautoriseerde gebruikers,
A
verschillende toegangsniveaus
Gebruiksvriendelijke interface met
duidelijke procedures
Realtime ordermanagement
Online producttraceerbaarheid
Genereert gebruiks- en statistische
rapportages
Complete rapporten, exporteerbaar
naar Excel-, csv-, en pdf-bestanden
Beveiligde verbinding en gegevensbe
scherming volgens privacywetgeving
 agazijnvoorraad inzichtelijk
M
(bij consignatieverhuur)
Optioneel gebruik (!)

Voor meer informatie over de mogelijkheden
van RentLine kunt u vrijblijvend contact
opnemen met uw contactpersoon. Hij of zij
vertelt u graag meer!
Rental Services |
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Portfolio van matrassen
Onze geavanceerde therapie

Virtuoso

systemen dragen significant

Max. gewicht van de patiënt 254kg
Hoofd- en hielzone
Zeer geschikt voor buikligging
Geschikt voor alle bedden

behandeling van decubitus
en worden dan ook breed

toegepast in de zorgsector.
U krijgt de mogelijkheid een passende keuze te maken
uit ons uitgebreide portfolio van actieve en hybride
matrassen. Dankzij continue innovatie breiden wij ons
portfolio en uw keuzemogelijkheden regelmatig uit.

Afnemend risico op decubitus

bij aan de preventie en

Air2Care 8

Alternerend matrasvervangend systeem
Max. gewicht van de patiënt 200kg
Hoogte 20 cm
Zeer geschikt voor buikligging
Luchtcellen individueel uitschakelbaar
Tevens verkrijgbaar in 100x200cm

Air2Care 6

Alternerend matrasvervangend systeem
Max. gewicht van de patiënt 180kg
Hoogte 14 cm
Luchtcellen individueel uitschakelbaar

CliniCare HF100

Hybryde Foam
Actief en passief matras in één
Microclimate management
Max. gewicht van de patiënt 225kg

ESRI Dynamic Air
Alternerend zitkussen

Gewicht van de patiënt 40-150kg
Voorzien van accu
Afmeting: 50x45x10cm

Toenemende

categorieën van decubitus
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Categorie 4

Categorie 4

Categorie 4

Categorie 2

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4

Categorie 3

Categorie 1: n
 iet-wegdrukbare roodheid bij
intacte huid.
Categorie 2: v erlies van een deel van de huidlaag
(Excoriatie) of blaar.
Categorie 3: verlies van een volledige huidlaag:
bot, pezen en spieren liggen niet bloot.
Categorie 4: verlies van een volledige weefsellaag:
bot, pees of spier zichtbaar.

Rental Services |

21

Portfolio van bedden
U heeft keus uit een divers aanbod van verpleegen ziekenhuisbedden met zeer uiteenlopende

functionele eigenschappen, zoals automatische
bediening en (lateraal) kantelen.
Ons portfolio voorziet in bedden voor

de mate van zorg en de zorgomgeving.

acute-, intensieve- en langdurige zorg en

Voor een aantal van onze bedden zijn

omvat unieke producten voor verschillende

bijpassend meubilair en accessoires

cliëntgroepen. De bedden zijn zowel qua

beschikbaar. Informeer hier gerust naar

vormgeving als functie aangepast aan

bij uw contactpersoon.
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Intensive Care bedden

Multicare

Sentida 5, 6 & 6XL

Image 3 XXL

Image 3

Specials

|

Latera Thema

Care

|

Eleganza 1, 2, 3 & 4

Kantelbedden

|

Eleganza 5
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wissner-bosserhoff Nederland
Keerweer 42 | 3316 KA Dordrecht
T +31 (0) 786521850 | E sales@wi-bo.eu
www.wi-bo.eu

