GOEDE ZORG ORGANISEER JE SAMEN

WONDZORG

We helpen u graag uw leven weer op te pakken:
•

We bieden u hulpmiddelen en materialen die
het beste passen bij uw situatie

•

Intensieve afstemming met uw behandelaar

•

Uw materialen worden direct aan huis
afgeleverd

•

We regelen de vergoeding van uw materialen
direct met uw zorgverzekeraar

Mediq CombiCare
Rijnzathe 10
3454 PV De Meern
www.mediqcombicare.nl

0269v1

Handige informatie
voor de verzorging
van uw steunhart

BESTELLIJST VERZORGINGSMATERIALEN
Voor de verzorging van uw steunhart heeft u verschillende producten

PRODUCTEN BESTELLEN

nodig. In onderstaand schema vindt u een overzicht van de producten

Online

die voor u van belang zijn. Aan de hand van de productnaam of het

U kunt uw aanvragen en bestellingen digitaal

bestelnummer kunt u deze terugvinden in onze webshop of telefonisch via

aan ons versturen via Mediq CombiCare website:

onze klantenservice een bestelling plaatsen.

www.mediqcombicare.nl/Registreren
Voor digitaal bestellen heeft u het bestelnummer nodig.

WAARMEE MOET U REKENING HOUDEN?
Omdat uw wond specifieke verzorging nodig heeft, zijn er afspraken

Telefonisch

gemaakt met betrekking tot het bestellen van wondproducten:

Telefonisch bestellen kan via onze Zorg-

• De eerste bestelling van uw producten wordt verzorgd door uw 		

advieslijn 0800 6 226 226.

verpleegkundige van het UMC Utrecht.
• Nabestellingen kunt u zelf doorgeven aan Mediq CombiCare.
De producten staan op bovenstaande bestellijst.

Vragen?
Bel onze Zorgadvieslijn op 0800 6 226 226

• Wilt u een product bestellen dat nog niet is aangevraagd door uw 		
verpleegkundige van het UMC Utrecht of niet in bovenstaande bestellijst

voor al uw vragen over vergoedingen van
materialen, alternatieven en andere adviezen.

staat? De eerste bestelling moet altijd door uw verpleegkundige van het
UMC Utrecht worden goedgekeurd en aangevraagd.
Aantal per verpakking

Geschat verbruik

Productnaam

Bestelnummer

Vergoed door zorgverzekeraar

100 (50x2)

21 pakjes per 2 per week

10 x 10 cm Cutisoft nonwoven gaas, steriel

3032890

✔

100 (50x2)

7 pakjes per 2 weken

10 x 10 cm splitgazen, steriel

3001812

✔

100		

1-2 per dag

Onsteriele gazen 10 x 10 cm

3017056

✔

100		

2 per dag

Onsteriele handschoenen vinyl maat S

3016630

Niet vergoed, u ontvangt een factuur

100		

2 per dag

Onsteriele handschoenen vinyl maat M

3016631

Niet vergoed, u ontvangt een factuur

100		

2 per dag

Onsteriele handschoenen vinyl maat L

3016632

Niet vergoed, u ontvangt een factuur

100 ml

3 flesjes per week

Chloorhexidine 0,5% in alcohol 70%

3046115

Niet vergoed, u ontvangt een factuur

100 ml

1 flesje per week

Alcohol 70%

3048412

Serviceproduct, deze ontvangt u van ons

1		

1 rol per 3 weken

Rol Medipore 3M 5 m x 10 cm

3040861

✔

1		

1 rol per 6 weken

Rol Fixomull 10 m x 5 cm

3033502

✔

1		

1 rol per 6 weken

Rol Fixomull 10 m x 10 cm

3033065

✔

5		

1-2 per week

Hollister fixatiepleister

3003266

✔

1 		

1-2 per week

Bioderm fixatieplak

3034613

✔

10		

1 per week

Tegaderm thin hydro 13 cm x 15 cm

3002910

✔

1		

1 per week

Tegaderm folie op rol 10 m x 15 cm

3029575

✔

25		

Zo nodig

Secutape fixatiepleister

3032993

✔
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