
6 van de 10 tandartspraktijken hebben  
een slechte waterkwaliteit*. Wij helpen  
u dit probleem op te lossen.

Voorkomen is beter dan genezen.
Veel tandartspraktijken hebben een probleem met bacteriën in 
hun units. Wij bieden een snelle en gemakkelijke oplossing die 
inzicht geeft in de waterkwaliteit van uw unit en op de vraag of 
u moet handelen. Test uw water minimaal twee keer per jaar.
 
Betrouwbare resultaten dankzij gecertificeerde processen.
Om u de best mogelijke service voor uw praktijk te bieden, 
werken wij samen met LabOral. Hun laboratorium is ISO 9001 
en ISO 13485 gecertificeerd en voldoet aan de hoogste  
kwaliteitsstandaarden. Hierdoor kunnen wij garanderen dat de 
tests professioneel worden uitgevoerd en dat de resultaten 
betrouwbaar zijn.

U kunt volstaan met één partner.
Als specialist op het gebied van tandheelkundig afval, streeft 
medentex ernaar continue de ontwikkelingen en verande-
rende eisen in de markt te volgen. Onze core business is het 
inzamelen, verwerken en afvoeren van tandheelkundige afval, 
daarnaast bieden wij ook andere producten en diensten aan, 
zoals onze PureMotion afzuigsystemen en  
amalgaamafscheiders.

The Experts in Dental Services

  Snel en gemakkelijk

  Transparante prijzen

  Gecertificeerd (ISO 9001 en 13485)  
 laboratorium via onze partner  
 LabOral

  Advies, oplossingen en nazorg bij  
 een bacterieel probleem

Onze standaard service voor water 
analyse omvat de test voor de totale  
bacteriële aanwezigheid (kiemgetal 22° C), 
testrapport en een gratis consult.

Uw voordelen:  

Wateranalyse
vanaf € 50/unit 
(exclusief BTW)

Is uw water echt schoon?
Ontdek het met de  
watertest van medentex!

*Bron onderzoek ACTA



Onze werkwijze

Resultaat wateranalyse

Praktijk

1. U ontvangt 
per post uw 
watermonsterkit 
van medentex.

4. Uw monsters 
worden in het 
laboratorium van 
LabOral getest op 
ziektekiemen.

2. Neem de 
watermonsters zelf 
af op de dag dat 
medentex uw afval 
ophaalt en bewaar 
de monsters in de 
koelkast (3-5 °C).

3. Onze service-
medewerker 
transporteert de 
watermonsters 
gekoeld naar het 
laboratorium.

5. U krijgt de 
resultaten van de 
analyse in een 
verslag van 
LabOral en indien 
nodig ook een 
plan van aanpak.
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Een onderneming van de                           Groep

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend voorstel

020-6870119 of via info@medentex.nl 

Naam praktijk

Contactpersoon

Adres

Postcode/Plaats

Telnr.

E-mailadres

Aantal behandelstoelen

Aantal tandartsen

Aantal dagen geopend

Hoe vaak wilt u uw water getest hebben: 

 1x per jaar 
 
 2x per jaar

Welke dag kunnen wij het beste met u contact opnemen


