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Infuuspomp
U krijgt de infuuspomp van ons in bruikleen. De verpleegkundige 
stelt de pomp voor u in volgens het voorschrift van uw 
behandelend arts. Als u vragen heeft over de pomp dan is 
de verpleegkundige van de thuiszorg of instelling uw eerste 
aanspreekpunt.
 
Afmelden en ophalen infuuspomp
Na afloop van uw infuustherapie ontvangen wij de infuuspomp 
graag terug. Ga naar www.mediqtefa.nl en klik rechts onderaan op 
‘Apparatuur afmelden’. De infuuspomp wordt binnen twee weken 
opgehaald. Zie de rode sticker op de infuuskoffer voor meer 
informatie over het terugsturen van de infuuspomp.
 
Contact
Wij staan graag voor u klaar als u vragen heeft. U kunt ons op 
werkdagen van 8.15 tot 17.30 uur bereiken via  030 282 12 04 of 
infuustherapie@mediqtefa.nl. In geval van nood, in de avond of in 
het weekend, zijn wij ook bereikbaar via dit telefoonnummer.



Product 

BD BIONECTEUR 
NEUTRACLEAR TRANS 
LL.ACC

BODYGUARD/CV INFSET 
SPIKE FILTER 310CM

KLINION N-W 
GAAS 20X5ST 10X10CM 
4LG STRL

TTMN AFSLUITDOPJE 
MALE / FEMALE U WHITE

TEGADERM FOLIE CHG 
8,5X11,5CM

BD OPZUIGNAALD + 
FILTER STOMP 1,2X40MM

BD SPUIT PLASTIPAK 
CENTR LL 10ML

BD SPUIT LUER LOCK 
CENTR 3ML 

MEDIWARE 
AFDEKDOEK ZNDR GAT 
45X75CM STER

ANSELL HANDSCH 
LATEX PF STER PAAR 7.5

Algemene omschrijving Naaldloze connector Bodyguard infuusset Steriele gazen Afsluitdopje CHG folie Opzuignaald met filter Spuit Luer lock 10ml Spuit Luer lock 3ml Steriele werkdoek Steriele handschoenen

Gem. aantal dagen 
gebruik artikel

1 bionecteur 
per 7 dagen

1 infuusset per dag 5 steriele gazen per dag 1 afsluitdopje per dag 1 CHG folie per 7 dagen 2 opzuignaalden per dag 
bij bereide TPV
5 opzuignaalden per dag 
bij zelfbereiding

2 spuiten per dag 
bij bereide TPV
5 spuiten per dag 
bij zelfbereiding

1 spuit per dag 
bij bereide TPV
4 spuiten per dag 
bij zelfbereiding

1 werkdoek per dag 1 paar steriele 
handschoenen per dag

REF.NR.: artikelnummer 
fabrikant op verpakking

EL-NC1000  (ref.nr.) TPN00001 (ref.nr.) 175033 (ref.nr.) 95022 (ref.nr.) 1657R (ref.nr.) 305211 (ref.nr.) 305959 (ref.nr.) 309658 (ref.nr.) H2504375 (ref.nr.) 351175 (ref.nr.)

Aantal nodig bij
kortdurende TPV 
(maandvoorraad) (1)

6 stuks 
(6 x art.nr. 3046773)

32 stuks
(32 x art.nr. 3030127)

200 stuks 
(200 x art.nr. 3017055)

30 stuks 
(30 x art.nr. 2000311)

6 stuks 
(6 x art.nr. 3029505)

60 stuks 
bij bereide TPV 
(6 x art.nr. 2002658)
150 stuks 
bij zelfbereiding TPV 
(100 x art.nr. 3030953)
(5 x art.nr. 2002658)

60 stuks 
bij bereide TPV
(6 x art. nr. 2002681)
150 stuks 
bij zelfbereiding TPV
(100 x art.nr. 3034703
(5 x art.nr.2002681)

x 30 stuks 
bij bereide TPV
(3 x art. nr. 2002682)

120 stuks 
bij zelfbereiding TPV
(12 x art.nr. 2002682)

30 stuks 
(2 x art. nr. 2002684)

40 stuks
(40 x art.nr. 3043194)

Aantal nodig bij
chronisch TPV 
(kwartaalvoorraad) (2)

20 stuks 
(1 x art.nr. 2002687)

96 stuks
(96 x art.nr. 3030127)

600 stuks 
(600 x art.nr. 3017055)

90 stuks 
(90 x art.nr. 2000311)

25 stuks 
(25 x art.nr. 3029505)

200 stuks 
bij bereide TPV 
(200 x art.nr. 3030953)
450 stuks 
bij zelfbereiding TPV
(400 x art.nr. 3030953)
(5 x art.nr. 2002658)

200 stuks 
bij bereide TPV 
(200 x art. nr. 3034703)
450 stuks 
bij zelfbereiding TPV 
(400 x art.nr. 3034703)
(5 x art.nr.2002681)

90 stuks 
bij bereide TPV 
(9 x art. nr. 2002682)

400 stuks 
bij zelfbereiding TPV
(400 x art. nr. 3038741)

100 stuks
(100 x art.nr. 3006069)

120 stuks
(120 x art.nr. 3043194)

Aantal stuks in 
fabrieksverpakking

20 stuks 16 stuks 100 stuks geen 25 stuks 100 stuks 100 stuks 200 stuks 50 stuks 40 stuks

Product 
STERILLIUM GEL 
PURE HDINFECT 
POMP 475ML

CHLOORHEX 0,5% 
ALCOHOL 70% 
250ML KLEPDOP

KEC NAALDEN-
CONTAINER 0,5 L 

BD POSIFLUSH SYRINGE 
SP NACL 0,9% 10ML

ALBAN IPEK TAPE SILK 
5MX2,5CM 

KLINION SFT HSCHN WIT 
M NITRILE

STATLOCK 
FIXATIE PLEISTER BARD 
PICC CATH

DELTEC NAALD VEILG 
GRIP PLUS 0,9X19 20G / 
0,7x16 20G / 0,7x25 20G

TEGADERM FOLIE 6X7CM CODAN 2X SPIKE MALE 
1X SPIKE FEM ONBELUCH

Algemene  omschrijving Sterillium Chloorhexidine 0,5% in 
alcohol 70%

Naaldencontainer Posiflush Fixatietape Niet-steriele 
handschoenen

Fixatiepleister voor PICC 
katheter (3)

Grippernaald voor 
port-a-cath lengte: 
19, 16 of 25mm (4)

Transparante folie (4) 2-weg adapter spike (5)

Gem. aantal dagen 
gebruik artikel

1 flacon per 10 dagen 1 flesje per 10 dagen 1 container per 10 dagen 2 posiflushes per dag 1 rolletje fixatietape 
per 10 dagen

150 stuks niet-steriele 
handschoenen per 30 
dagen

1 fixatiepleister per 7 
dagen

1 grippernaald per dag 1 folie per dag 1 adapter per dag

REF.NR.: artikelnummer 
fabrikant op verpakking

9814180 (ref.nr.) P50009 (ref.nr.) 7510905 (ref.nr.) 306575 (ref.nr.) 12502 (ref.nr.) 102403 (ref.nr.) 15279065 (ref.nr.) 21-2767-24 (ref.nr.)
21-2769-24 (ref.nr.) 
21-2762-24 (ref.nr.)

1624P (ref.nr.) 763633 (ref.nr.)

Aantal nodig bij
kortdurende TPV 
(maandvoorraad) (1)

2 stuks 
(2 x art.nr. 3051387)

1 stuk
(1 x art.nr. 3049345)

1 stuk 
(1 x art.nr. 3028329)

60 stuks
(60 x art.nr. 3034423)

3 stuks
(3 x art.nr. 3042416)

150 stuks
(1 x art.nr. 3017148)

4 stuks
(2 x art.nr. 2002686)

36 stuks
(36 x art.nr. 3046772)
(36 x art.nr. 3042855)
(36 x art.nr. 3042854)

30 stuks
(3 x art.nr. 2002669)

32 stuks
(32 x art.nr. 3029762)

Aantal nodig bij
chronisch TPV 
(kwartaalvoorraad) (2)

6 stuks
(6 x art.nr. 3051387)

3 stuks
(3 x art.nr. 3049345)

6 stuks
(3 x art.nr. 3028329)

180 stuks
(180 x art.nr.3034423)

9 stuks
(9 x art.nr. 3042416)

450 stuks
(3 x art.nr. 3017148)

12 stuks
(12 x art.nr. 2002686)

108 stuks
(108 x art.nr. 3046772)
(108 x art.nr. 3042855)
(108 x art.nr. 3042854)

100 stuks
(1 x art. nr. 3029496)

100 stuks
(100 x art.nr. 3029762)

Aantal stuks in 
fabrieksverpakking

niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing 30 stuks niet van toepassing 150 stuks niet van toepassing 12 stuks 100 stuks 100 stuks

(1) kortdurende patiënt mag er ook voor kiezen om opnieuw een startpakket te bestellen.  (2) chronische patiënt mag er ook voor kiezen om ipv kwartaalvoorraad een maandvoorraad af te nemen. (3) alleen nodig bij toedieningspoort PICC.  (4) alleen nodig bij toedieningspoort PAC.  (5) alleen bij toediening extra vocht via 1 infuuspomp.  

Samen met uw behandelend arts en verpleegkundige zorgen wij graag voor u in 
de periode dat u infuustherapie thuis nodig heeft. Wij leveren de infuuspomp, 
alle bijbehorende hulpmiddelen en eventueel de medicatie. U heeft vandaag 
een infuuspomp en TPV-startpakket ontvangen voor de start van uw therapie. 
Om nabestellingen zo eenvoudig mogelijk te maken, ontvangt u hierbij ook een 
overzicht van alle artikelen die in het startpakket zitten. 
 
Wanneer u nieuwe materialen nodig heeft gedurende uw therapie, dan kunt u deze bij ons 
nabestellen. Afhankelijk van uw toedieningspoort (PAC, PICC of CVC) heeft u een geschikt 
startpakket ontvangen. U vindt uw benodigde materialen terug in het handige overzicht hiernaast. 
In dit overzicht kunt u lezen hoe lang u een product kunt gebruiken, het aantal artikelen dat 
wij naleveren bij kortdurende TPV en wat wij naleveren bij chronische TPV. We leveren zoveel 
mogelijk de originele fabrieksverpakking. Daar waar dit niet mogelijk is zorgen wij voor een steriele 
omverpakking. Aan de hand van dit overzicht kunt u gemakkelijk en snel nabestellen.
 
Bestellen
U kunt uw bestelling online plaatsen via Mijn Mediq op www.mediqtefa.nl. Als wij een e-mailadres van 
u hebben gekregen, dan heeft u een e-mail ontvangen om uw Mijn Mediq-account te activeren. Wilt 
u online bestellen, maar heeft u nog geen inlog ontvangen? U kunt eenvoudig online een account 
aanmaken of vraag dit aan via Klantcontact. Wilt u uw bestelling liever niet online plaatsen, dan staat 
Klantcontact ook graag voor u klaar. Wij zijn op werkdagen van 8.15 tot 17.30 uur bereikbaar via 
030 282 12 04 of infuustherapie@mediqtefa.nl.

Wij brengen de materialen 
voor uw therapie naar huis


