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For personell fra operasjonsavdelingen og sterilsentralen

Kursdatoer 2016

Vil du vite hvordan du kan forlenge
livet på instrumentene?
Med god kunnskap om hvordan man best tar vare på og håndterer kirurgiske
instrumenter kan man bidra til maksimal levetid av instrumentene. Gjennom
dette vil du også få muligheten til å bidra ytterligere til både effektivitet i
verdikjeden og ta best mulig vare på pasienten.

Du er velkommen til å melde deg på
Du møter og etablerer nettverk med:






Kursledere med stor erfaring innen
instrumentvedlikehold og materialhåndtering
Kyndige instrumentmakere i arbeid
Gjesteforelesere
Gode eksempler
Kompetente deltagere

Kursdatoer 2016:

Viktigheten av kunnskap
STILLE AB har i løpet av 170 år med produksjon av kirurgiske instrumenter
samlet omfattende kunnskap og erfaring som vi ønsker å dele med deg. For
eksempel vet vi hvorfor rustfritt stål faktisk kan ruste og hva du bør gjøre for
å unngå det. Og vi vet også hvordan du skal håndtere instrumenter for å
unngå skader, slitasje og for tidlig kassering.
På Stilles instrumentkurs får du kompetanse innen sentrale områder som
materialteknologi, instrumentvedlikehold og service. I tillegg besøker vi vår
fabrikk, der vi ikke uten en viss stolthet kan vise hvordan vi etter 170 år
fortsatt hånd-produserer kirurgiske instrumenter av beste kvalitet.

20-21
11-12
19-20
16-17

april
mai
oktober
november

Program
Dag 1:
12.00: Samling, innsjekking og lunch.
Omvisning på fabrikken i Eskilstuna med unik mulighet til å få se hvordan meget
erfarne instrumentmakere omdanner rundstål til ferdig instrument. Dagen
avsluttes med middag.
Dag 2:
09:00 – 15.00: Forelesninger og diskusjoner vedrørende håndtering, vedlikehold
og service av kirurgiske instrumenter, samt materiallære.

Pris: kr.

4 990,-/person

(+ 25% mva)

Prisen inkluderer overnatting på Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell i
Eskilstuna, måltider og kurslitteratur. Reisekostnader kommer i tillegg.

For påmelding:
Endomed AS, telefon: 23172400
e-mail: endomed@endomed.no

Velkommen!

