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INTERACTIEF 
Snel en adequaat reageren is essentieel voor goede 
dienstverlening. Dit is waar Medica Europe voor 
staat. Uw signaal resulteert in een snel antwoord 
van Medica Europe. Andere samenstelling, andere 
leveringsschema’s, wijzigingen van hoeveelheden... 
u vraagt en Medica Europe wijzigt. Geen 
moeizame procedures, maar korte en efficiënte 
communicatielijnen garanderen deze interactieve 
samenwerking.

CONTINUÏTEIT 
U wilt Custom Procedure Trays in huis die 
aansluiten op de vraag, kortom, een snelle 
doorstroom en een kleine, eigen voorraad. Medica 
Europe maakt dit waar, zoals u wenst. Uw planning 
is de basis voor de planning binnen Medica Europe. 
Enkele malen per week, tien keer per maand, ad 
hoc in noodgevallen... Wij garanderen de juiste 
kwaliteit en kwantiteit, tegen de beste prijs. 
Kwaliteit op maat en op tijd!

KOM LANGS IN OSS!  
Transparantie staat voorop bij Medica Europe.
Wij willen u graag laten zien wat u van ons 
kunt verwachten. Een aantrekkelijke manier om 
daar achter te komen is een rondleiding door 
onze hypermoderne productiefaciliteit in Oss. 
Hier kunnen wij ons aanbod presenteren. Graag 
nodigen wij u uit voor een bezoek en een gesprek 
over uw logistieke uitdagingen.
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DE ONDERDELEN 
Medica Europe heeft de mogelijkheid producten 
te bestellen bij vrijwel elke gewenste leverancier of 
producent, waar ook ter wereld. Daarnaast voeren wij 
een lijn jassen en afdekmateriaal onder ons eigen merk 
Euroguard®. Uw specificaties, gekoppeld aan onze 
expertise, resulteren altijd in de beste oplossing. 

SCHERPE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING 
Medica Europe zoekt altijd naar de beste verhouding 
tussen prijs en kwaliteit voor de producten in de 
trays. Onze mondiale positie maakt het mogelijk 
aantrekkelijke afspraken te maken met onze 
leveranciers. Maar de inkoopprijs van de onderdelen is 
uiteraard niet de enige prijscomponent. Taken die u nu 
nog in huis verricht, zijn straks ook verpakt in de prijs: 
honderd procent kwaliteitsgarantie, efficiënt logistiek 
management en goed voorraadbeheer. Deze optelsom 
van prijs en kwaliteit is verrassend scherp.

FLEXIBEL 
De moderne gezondheidszorg vereist snelheid en 
flexibiliteit. Dat kunt u van ons ook verwachten. 
Het productenaanbod is continu aan verandering 
en verbetering onderhevig.Wij stellen u in staat 
om adequaat op deze veranderingen in te spelen. 
Medica Europe adviseert u graag. Een nieuw 
innovatief product? Wij wijzigen op uw verzoek de 
samenstelling van de Custom Procedure Tray (CPT). 
Kortom: Medica Europe is flexibel. 

KWALITEIT 
Kwaliteitsbewaking is een continu proces.Voor 
zowel de afzonderlijke producten als de tray zelf 
garanderen wij een constante, hoogwaardige kwaliteit. 
Medica Europe’s productieafdeling werkt volgens 
internationale kwaliteitsprotocollen. Bovendien 
anticiperen de toeleveranciers op onze kritische 
beoordeling. U kunt vertrouwen op Medica Europe.

KEUZE 
De samenstelling van de trays is uw keuze. 
Wij zullen u adviseren, maar uiteindelijk bepaalt 
u zelf de samenstelling van de Custom Procedure 
Tray. Maak een overzicht van wensen, specificaties, 
producten, merknamen en wij komen met een 
scherpe offerte. Medica Europe heeft een voorsprong 
op het gebied van de CPT’s. U bent goed in 
medische en verpleegkundige zorg; Medica Europe 
is gespecialiseerd in het verzamelen, samenstellen, 
verpakken en gebruiksklaar aanleveren van CPT’s.

Het moderne ziekenhuis concentreert zich meer en 
meer op de kerncompetentie: goede medische en 
verpleegkundige zorg. Het CUSTOM PROCEDURE 
TRAY-concept van Medica Europe sluit hier perfect 
op aan. Voor het ziekenhuis is het proces van 
verzamelen en klaarzetten van operatiematerialen 
arbeids- en kosten-intensief. De inzet van het 
Custom Procedure Tray-concept neemt het 
ziekenhuis dit werk uit handen en het bespaart 
hierdoor veel tijd en geld.


