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Global Products Divisie van Owens &
Minor Halyard en Belintra sluiten comarketingovereenkomst
voor
de
verpakking
en
logistiek
van
sterilisatiemateriaal in de regio EMEA
De overeenkomst betekent dat de Global Products Division van Halyard (onderdeel van Owens &
Minor), bekend om zijn innovatieve en klinisch superieure sterilisatieverpakkingsproducten, de krachten
bundelt met Belintra, producent van een uniek opslag- en transportsysteem. Samen bieden ze een
scala aan oplossingen waarmee de steriliteit van chirurgische instrumenten wordt gewaarborgd.

DIEGEM/ SEMMERZAKE (België)., 1 maart 2019 /PRNewswire/ -- De Global Products Division van
Halyard, onderdeel van Owens & Minor, en Belintra hebben vandaag een co-marketingovereenkomst
aangekondigd voor de verpakking en logistiek van sterilisatiemateriaal in EMEA. De klinisch superieure
sterilisatieverpakkingsproducten van Halyard worden hierbij gecombineerd met Belintra's innovatieve
opslag- en transportsystemen voor verpakte chirurgische instrumentennetten. De overeenkomst zorgt
ervoor dat de bedrijven effectieve, uitgebreide oplossingen kunnen bieden die de steriliteit van
chirurgische instrumenten waarborgen en de klinische efficiëntie van ziekenhuizen helpen verbeteren.
'Halyard helpt klanten het hoofd te bieden aan belangrijke uitdagingen binnen de gezondheidszorg ,
zoals het beperken van het risico op zorginfecties en heropnames', aldus Alex Hodges, VP Global
Products Strategy bij Halyard. 'Deze co-marketingovereenkomst met Belintra biedt onze klanten
flexibele en hoogwaardige oplossingen die de kans op besmetting van chirurgische instrumenten sterk
verminderen. Daardoor blijven ze na de sterilisatie, tijdens de handling en het transport en tot aan het
gebruik in de operatiekamer, steriel.
De geavanceerde sterilisatieverpakkingsmaterialen SMART-FOLDTM en QUICK-CHECKTM van Halyard
bieden toonaangevende bescherming tegen de besmetting van chirurgische instrumenten. Uit
wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in de American Journal of Infection Control, is gebleken dat
sterilisatieverpakkingsmateriaal 100% steriliteit behoudt na sterilisatieDe nieuwe comarketingovereenkomst biedt klanten van Halyard de mogelijkheid om bij Belintra transportoplossingen
aan te schaffen, zoals de Sterisystem™ van Belintra, waarmee ze efficiënter kunnen opereren. Het
productportfolio omvat o.a.:
•
•
•

UBeFlex®: een ruimtebesparend opslagsysteem dat opstapeling voorkomt en de
organisatie van steriele afdelingen verbetert
Perfo-Safe®: manden en planken die zorgen voor minder contactpunten van gesteriliseerde
verpakkingen
Dry-Base®: instrumentennetten die het aantal natte verpakkingen kunnen verminderen

'De eisen die aan de centrale sterilisatiediensten worden gesteld, worden steeds strenger, maar de
patiëntveiligheid in het ziekenhuis blijft onze prioriteit hebben', aldus Kris Liesmons, CEO van Belintra.
'Dankzij de marketingovereenkomst met Halyard kunnen we onze vaardigheden bundelen en
ziekenhuizen een unieke oplossing bieden waarmee ze profiteren van de flexibiliteit, kosten en
effectiviteit van sterilisatieverpakkingsmateriaal, in combinatie met efficiëntere middelen voor opslag
en transport van verpakte instrumentennetten na sterilisatie.'

De Sterisystem™ zal naast het volledige aanbod van sterilisatieverpakkingsmateriaal van Halyard in
de markt worden gezet. Zo ontstaat een compleet productassortiment waarmee de steriliteit van
instrumenten kan worden gewaarborgd, in combinatie met de betrouwbare service en ondersteuning
waarop klanten van Halyard al jaren vertrouwen.
*******
Over de Global Products Division van Halyard
Halyard, dat tegenwoordig deel uitmaakt van Owens & Minor, richt zich volledig op vooruitgang in de zorg.
Vanuit de nieuwe Global Products Divisie levert Halyard klinisch superieure oplossingen op het gebied van
infectiepreventie en chirurgie, waaronder sterilisatieverpakkingsmateriaal, gezichtsbescherming,
handschoenen, chirurgische lakens en jassen, beschermende kleding en custom procedure trays. Het
gerenommeerde productportfolio is in meer dan 90 landen verkrijgbaar en het bedrijf is in diverse segmenten
dan ook marktleider in de branche. Ga voor meer informatie over het bedrijf en de producten naar
https://www.halyardhealth.nl.
Over Belintra
Het Belgische Belintra NV, opgericht in 1965, is een toonaangevende leverancier van veilige en slimme
logistieke oplossingen voor de zorgsector. Ga voor meer informatie over het bedrijf en de producten naar
www.belintra.com.
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