Tandarts Gerard Vermeulen over Eonis beeldscherm:
‘De belofte wordt waargemaakt’
Audiovisueel leverancier Barco introduceerde eerder dit jaar op de vakbeurs in Keulen
het Eonis 22 inch beeldscherm, een primeur in Nederland. Dit beeldscherm kan een
belangrijke rol spelen bij de handhaving van optimale hygiëne in de
tandartspraktijk.

Voldoet volledig aan huidige eisen
Enkele jaren geleden maakten de hygiënische toetsenborden hun intrede in de
dentale wereld. Het volledig vlakke oppervlak maakt het mogelijk om het toetsenbord
na iedere patiëntbehandeling eenvoudig te desinfecteren. Deze toetsenborden zijn
inmiddels ingeburgerd in de moderne tandartspraktijk. De introductie van het BARCO
Eonis beeldscherm is een logische vervolgstap. Het voldoet volledig aan de huidige
eisen van de dentale branche: in een handomdraai zowel aan de voor- als achterzijde
te reinigen en voorzien van een anti-reflecterende, krasbestendige glasplaat die
bestand is tegen ontsmettingsmiddelen tot op basis van 70 procent alcohol.

Patiënten het beste geven
De eerste Nederlandse gebruiker van het Eonis beeldscherm is tandarts Gerard
Vermeulen van Mondzorg Ittervoort. Al 32 jaar runt de van oorsprong Rotterdammer
een allround tandartspraktijk met 2.800 patiënten in het Limburgse Ittervoort,
ondersteund door twee assistentes en twee preventieassisistentes. Mondzorg
Ittervoort is een tweestoelenpraktijk en omvat twee behandelkamers, een balie, een
wachtkamer en een sterilisatieruimte.
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‘Uiteraard moet een tandartspraktijk netjes en hygiënisch zijn. Daarnaast is het voeren van een hygiënische
praktijk vooral een kwestie van je gezond verstand gebruiken. Het werk dat je levert, de omgeving waarin je
werkt en de manier waarop je werkt: het moet allemaal in balans zijn’, aldus Vermeulen. ‘Je wilt patiënten het
beste geven. Als mensen er voor open staan, leg ik graag uit dat verantwoorde investeringen de gezondheid
van de patiënt ten goede komen.’

Gestroomlijnd ontwerp
Vermeulen is bijzonder te spreken over het Eonis beeldscherm. Het heeft een gestroomlijnd ontwerp, is
uitgevoerd in stijlvol wit, heeft afgeronde hoeken en geïntegreerd kabelbeheer. Het visuele aspect vindt
Vermeulen ook belangrijk. ‘Ik moet er tenslotte de hele dag
naar kijken, dus esthetiek is ook van belang. Het BARCO Eonis
beeldscherm ziet er aantrekkelijk uit. Jonge patiënten
Het BARCO Eonis beeldscherm,
reageren er enthousiast op en ook mijn zoon vindt het
alle voordelen op een rij:
mooi.’

• Uitstekende beeldkwaliteit
• Bijzonder onderhoudsvriendelijk
• Eenvoudig te desinfecteren
• Aantrekkelijk design
• Geschikt voor bevestiging op
armsteun
• Drie jaar garantie

Over de kwalitatieve meerwaarde zegt Gerard Vermeulen:
‘De beelden zijn duidelijker en tonen meer detail. Dat komt
de diagnostiek ten goede. Met dit beeldscherm heb ik minder
last van omgevingslicht dan bij een traditioneel beeldscherm.
Ook de integratie van het beeldscherm binnen mijn praktijk
verliep vlekkeloos. Kortom: de belofte wordt waargemaakt.’
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