
TOUCHPOINTMED.COM

proCARE™ medisinske prosedyretraller passer til din unike tilnærmingsmåte for pasientpleie, 
og gir deg akkurat det du trenger på den måten du forventer, når du trenger det mest.

Mer enn en oppbevaringsløsning – 
det er din profesjonelle pleieassistent.



2 TOUCHPOINTMED.COM



3TOUCHPOINTMED.COM

PROSEDYRE- 
TRALLER

HOVEDFORDELER

Nødresponstralle Pediatrisk 
responstralle

Isolasjons- 
tralle

Generell  
prosedyretralle

Anestesi- 
tralle

Smart 
prosedyretralle

Smart  
anestesitralle

Skuffer

Fullt uttrekkbare skuffer  
med myk lukking ü ü ü ü ü ü ü

Skiftbare håndtak ü ü ü ü ü ü ü
Merkesystem ü ü ü ü ü ü ü
Avtakbare, skiftbare 
skuffeinnsatser ü ü ü ü ü ü ü

Sikkerhet

Forsegling med bruddindikator ü ü ü ü ü ü ü
Nøkkellås ü ü
RFID-tilgang ü ü ü
Sentrallås
*Enkeltskuffelås ü ü * ü *

Holdbar konstruksjon og hybridutforming

Svinghjul
Bremselåsing og styring/
retningsbestemmelse 

ü ü ü ü ü ü ü

Statiske eller dynamiske  
VESA-festebraketter ü ü

Vifteløs lading ü ü
520 Wh mobilstrøm ü ü
Tastaturhylle ü ü
5 års mekanisk garanti ü ü ü ü ü ü ü
2 års elektrisk garanti ü ü ü

Konfigurerbare 
skuffesystemer

Avtakbare og 
utskiftbare skuffer 

Antimikrobiell 
beskyttelse 

Fullt uttrekkbare 
skuffer med 
myk lukking 

Utvidbare  
arbeidsflater  

Flere  
sikkerhetsalternativer 

Vifteløs  
lading 

Ergonomisk 
design 

proCARE™ medisinske prosedyretraller har funksjoner som 
gjør at utstyr, forbruksvarer og legemidler er lett tilgjengelige 
for å forbedre pasientens opplevelse og pasientutfall.  
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TRALLEEGENSKAPER

Designet for å være praktisk og ren 

Forbedre de ansattes komfort og produktivitet samtidig som du gir pasientene 
en bedre opplevelse. proCARE™ tilbyr standardegenskaper på alle traller 
som er utformet for å gi deg nettopp det du trenger, slik du trenger det og når 
du trenger det mest. 

Ergonomisk design 
proCARE™-tralleserien har en 
slitesterk hybridkonstruksjon som 
bruker de mest hensiktsmessige og 
effektive konstruksjonsmaterialene 
for hvert aspekt av trallesystemet, 
noe som resulterer i et robust, lett og 
moderne design som gir en overlegen 
ergonomisk ytelse. 

Hvorfor det er viktig 

• Skaper en meget slitesterk tralle som er lettere i vekt.

• Krever mindre skyvekraft enn de tyngre metalltrallene.

• Enkel å manøvrere med 125 mm (5 in) svinghjul (to med bremselås, 
to styrende/retningsbestemmende) med lav rullemotstand på alle 
overflater og pistolgrephåndtak.

• Gjennomtenkt utforming og oppbygging med spesiell vekt lagt 
på kvaliteten for å imøtekomme strenge krav og kliniske behov.

• Brukervennligheten forbedres av tastaturhyllen og det 
dynamiske skjermfestet.

Avtakbare, skiftbare 
skuffeinnsatser
Alle proCARE™-skuffer har 
uttakbare skuffeinnsatser som kan 
deles opp og har en glatt overflate.

Hvorfor det er viktig

• Tilrettelegger for rask og enkel påfylling av forbruksvarer ved bruk 
av periodisk automatisk påfyllingssystem (PAR), slik at trallen alltid 
er klar til bruk.

• Utskiftbare, antimikrobielle skuffeinnsatser er enkle å rengjøre.

• Skuffeinnsatsene kan plasseres på trallens arbeidsflate slik at du 
kan organisere dem ved den mest ergonomiske arbeidshøyden.

• Traller må ikke returneres til apoteket for å fylles på. 

Fullt uttrekkbare skuffer 
med myk lukking
Alle proCARE™-traller byr på 
fullt uttrekkbare skuffer støttet 
av glattrullende, høykvalitets 
skuffeskinner med kulelager.

Hvorfor det er viktig

• 100 % visuell og fysisk tilgang til skuffeinnholdet ditt.

• Utrolig praktisk med minimal arbeidsinnsats.

• Tillater maksimal kapasitet med maksimal tilgang.

• Støtter den tyngre belastningen bruksområdet ditt krever uten 
at det går utover den jevne, myke ytelsen.

Konfigurerbare 
skuffesystemer
proCARE™ sine modulære skuffer 
kan konfigureres i henhold til dagens 
bruksområde og arbeidsbehov, 
og kan lett konfigureres på nytt 
for å imøtekomme endrede behov 
i fremtiden.

Hvorfor det er viktig

• Skuffekonfigurasjoner kan tilpasses for deg, akkurat slik du vil ha 
det når du trenger det.

• Skuffene som brukes mest kan flyttes til den ergonomisk beste 
plasseringen for å bedre tilgangen og redusere belastningen på pleiere.

• Ting endres – og proCARE™ imøtekommer dine skiftende behov.

• Når du investerer i proCARE™, eliminerer du uvissheten i endrede 
arbeidsflyter og forbruksvarer.
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TRALLEEGENSKAPER

Vifteløs lading
proCARE™ sine strømdrevne 
traller har en stillegående, 
vifteløs lademulighet for å redusere 
støy og unngå at skadelige 
kontaminanter sirkuleres.

Hvorfor det er viktig

• Sterile miljøer kompromitteres ikke.

• Øker nivået av infeksjonskontroll.

• Pasienten finner roen i mer stille omgivelser.

• Påvirker bedre pasientutfall og større pasienttilfredshet på en 
positiv måte.

Antimikrobiell 
beskyttelse
proCARE™-traller er konstruert 
av antimikrobielle materialer og 
alle tralleflater som håndteres 
mye er tilført (ikke utvendig påført) 
antimikrobielle egenskaper som 
sikrer langvarig beskyttelse.

Hvorfor det er viktig

• Designet for å være ren: hemmer bakterievekst på trallens overflater.

• Reduserer sjansen for at pasienter pådrar seg sykehusinfeksjoner.

• Gir trygghet for pleiere.

• Bedre pasientutfall og økt tilfredshet.

Utvidbare arbeidsflater
Utvidbare arbeidsflater som kan 
trekkes ut mot venstre og høyre 
øker den tilgjengelige arbeidsflaten 
på din proCARE™-tralle med 
60 % ved behov.

Hvorfor det er viktig

• Maksimalt arbeidsområde, med et minimalt tralleavtrykk. 

• Gir plass til arbeidsoppgavene dine og organisering av forbruksvarer.

• Støtter komfortabel tilgang for flere brukere.

• Den ekstra plassen du trenger når du trenger den.

Flere 
sikkerhetsalternativer
proCARE™ byr på et bredt utvalg 
av sikkerhetsalternativer til støtte 
for et stort antall bruksområder, 
inkludert ditt.

Hvorfor det er viktig

• Alle traller og alle skuffer kan brukes med forsegling med 
bruddindikator, så vet du straks om innholdet i skuffen er fullt, 
bruksklart og ikke har blitt kompromittert.

• Med proCARE™ kan du velge hva slags sikkerhetsnivå du trenger, 
hvem som trenger tilgang og hvem som ikke trenger tilgang.

• RFID tap-n-go access-sikkerhetstilgang gjør tilgangen til 
proCARE™-trallen både sikker og enkel, uten at det trengs mye 
tid eller mange trinn.

• Enkeltskuffelåsing med styrt brukerspesifikk tilgang holder 
kontrollerte stoffer sikre, samtidig som produktiviteten opprettholdes.
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PROSEDYRE- 
TRALLER

Antimikrobiell 
beskyttelse

Svinghjul  
(to med bremselås og to styrende/
retningsbestemmende)

Mer enn en oppbevaringsløsning – proCARE™-
prosedyretraller er din profesjonelle pleieassistent.

Optimer arbeidsflyten din, 
reduser tretthet hos ansatte 
og forbedre pasientopplevelser 
og -utfall med medisinske 
prosedyretraller som gir 
deg nettopp det du trenger, 
der du trenger det og når 
du trenger det mest.

Merkesystem

Berøringss-
kjerm med 
RFID-tilgang

Mulighet for sentral- 
og enkeltskuffelås  
(vist med sentrallåsing)
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PROSEDYRE- 
TRALLER

Skuffe- 
håndtak

Fullt uttrekkbare skuffer 
med myk lukking

Avtakbare og utskiftbare skuffer

520 Wh mobilstrøm 
og vifteløs lading

Tastaturhylle

Statiske eller dynamiske  
VESA-festebraketter  
(vist med skannerbrakett)

Utvidbare arbeidsflater kan 
trekkes ut mot venstre og høyre

Forsegling 
med  
bruddindikator
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NØDRESPONSTRALLE

Kompromissløs manøvreringsevne
• Ergonomiske styrehåndtak sikrer at det ikke tas unødvendige 

steg når tiden er en vesentlig faktor.

• Robust, moderne utforming som er lett i vekt tåler utfordringene 
ved en nødrespons.

• Lett å manøvrere med mindre skyvekraft enn de tyngre 
metalltrallene. Fire 125 mm (5 in) svinghjul (to med bremselås 
og to styrende/retningsbestemmende) med lav rullemotstand 
på alle overflater og pistolgrephåndtak.

Alltid etterfyllt, alltid klar til respons
• Alle skuffene er utformet for bruk med bruddindikator som 

gir en rask, visuell forsikring om at trallen er full og klar til bruk.

• Utskiftbare antimikrobielle polymerskuffeinnsatser 
forenkler rengjøringen.

• Skuffene kan etterfylles individuelt på PAR-nivå, så hele trallen 
trenger ikke lenger å returneres til apoteket for etterfylling.

Stort arbeidsområde 
med uttrekkbare skriveflater
• Utvidbare skriveflater som kan trekkes ut mot venstre og høyre 

øker den tilgjengelige arbeidsflaten på din proCARE™-tralle 
med 60 % ved behov. 

• Støtter komfortabel tilgang for flere brukere og gir mer plass 
når du trenger det.

• Maksimalt arbeidsområde, med et minimalt tralleavtrykk.

Rask og enkel tilgang til det rette utstyret 
og de riktige legemidlene under kritisk 
viktige nødprosedyrer.

Nødresponstralle

SKUFFEKONFIGURASJON 

Størrelse Maksimal  
lastkapasitet Antall

76 mm 9,07 kg 3

152 mm 11,34 kg 2

228 mm 13,61 kg 1
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Defibrillatorplattform  
Hjørnemontert, justerbar defibrillatorplattform har rom til et stort 
utvalg av utstyr.

IV-stang med fire posisjoner 
Hjørnemontert, forkrommet IV-stang med 4 kroker og enkel 
høydejustering.

Holder til oksygenflaske  
Gir trygg og sikker oppbevaring av oksygenflasker i størrelse C 
og D / M-9 og M-15.

Tilbehørsskinner
Tilbehørsskinner gir enkelt rammeverk for en mengde ulikt tilbehør.

HLR-brett 
HLR-brett av sykehuskvalitet gir en glatt, hard, flat overflate 
for brystkompresjoner.

Hylle med sugepumpe 
Robust plattform med justerbar holdekraft kan brukes til et stort 
utvalg av utstyr.

Brakett til kanylebøtte 
Justerbar festebrakett for kanylebøtte har plass til et stort spekter 
av former og størrelser.

Strømskinne i sykehuskvalitet  
Strømskinne i sykehuskvalitet med fire stikkontakter for sikker bruk 
i pasientnære omgivelser.

Ledningsvikler 
Glattstøpt ledningsvikler lar deg henge opp ekstra strømledninger 
på en sikker og organisert måte.

Tilbehør til nødresponstralle

Defibrillatorplattform

Holder til 
oksygenflaske  

Brakett til 
kanylebøtte 

HLR- 
brett 

Tilbehørs- 
skinner

Hylle med  
sugepumpe

Strømskinne i 
sykehuskvalitet 
og ledningsvikler

NØDRESPONSTRALLE

Forsegling 
med  
bruddindikator

IV-stang med  
fire posisjoner 
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PEDIATRISK 
RESPONSTRALLE

Kompromissløs manøvreringsevne
• Ergonomiske styrehåndtak sikrer at det ikke tas unødvendige 

steg når tiden er en vesentlig faktor.

• Robust, moderne utforming som er lett i vekt tåler utfordringene 
ved en nødrespons.

• Lett å manøvrere med mindre skyvekraft enn de tyngre 
metalltrallene. Fire 125 mm (5 in) svinghjul (to med bremselås 
og to styrende/retningsbestemmende) med lav rullemotstand 
på alle overflater og pistolgrephåndtak.

Alltid etterfyllt, alltid klar til respons
• Alle skuffene er utformet for bruk med bruddindikator som 

gir en rask, visuell forsikring om at trallen er full og klar til bruk.

• Utskiftbare antimikrobielle polymerskuffeinnsatser 
forenkler rengjøringen.

• Skuffene kan etterfylles individuelt på PAR-nivå, så hele trallen 
trenger ikke lenger å returneres til apoteket for etterfylling.

Stort arbeidsområde 
med uttrekkbare skriveflater
• Utvidbare skriveflater som kan trekkes ut mot venstre og høyre 

øker den tilgjengelige arbeidsflaten på din proCARE™-tralle 
med 60 % ved behov. 

• Støtter komfortabel tilgang for flere brukere og gir mer plass 
når du trenger det.

• Maksimalt arbeidsområde, med et minimalt tralleavtrykk.

Rask og enkel tilgang med visuell 
identifikasjon av riktige forbruksvarer 
og legemidler for barn.

Pediatrisk responstralle

SKUFFEKONFIGURASJON 

Størrelse Maksimal  
lastkapasitet Antall

76 mm 9,07 kg 8

152 mm 11,34 kg 1
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PEDIATRISK 
RESPONSTRALLE

Defibrillatorplattform 
Hjørnemontert, justerbar defibrillatorplattform har rom til et stort 
utvalg av utstyr.

IV-stang med fire posisjoner 
Hjørnemontert, forkrommet IV-stang med 4 kroker og enkel 
høydejustering.

Holder til oksygenflaske  
Gir trygg og sikker oppbevaring av oksygenflasker i størrelse C 
og D / M-9 og M-15.

Tilbehørsskinner 
Tilbehørsskinner gir enkelt rammeverk for en mengde ulikt tilbehør.

HLR-brett 
HLR-brett av sykehuskvalitet gir en glatt, hard, flat overflate 
for brystkompresjoner.

Hylle med sugepumpe 
Robust plattform med justerbar holdekraft kan brukes til et stort 
utvalg av utstyr.

Brakett til kanylebøtte 
Justerbar festebrakett for kanylebøtte har plass til et stort spekter 
av former og størrelser.

Strømskinne i sykehuskvalitet  
Strømskinne i sykehuskvalitet med fire stikkontakter for sikker bruk 
i pasientnære omgivelser.

Ledningsvikler 
Glattstøpt ledningsvikler lar deg henge opp ekstra strømledninger 
på en sikker og organisert måte.

Tilbehør til pediatrisk responstralle

Defibrillatorplattform

Brakett til 
kanylebøtte 

HLR- 
brett 

Tilbehørs- 
skinner

Strømskinne i 
sykehuskvalitet 
og ledningsvikler

IV-stang med  
fire posisjoner 

Holder til 
oksygenflaske  

Hylle med  
sugepumpe

Forsegling  
med  
bruddindikator
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ISOLASJONSTRALLE

Konstruksjon i antibakterielle materialer
• Alle ofte berørte overflater har en innebygget antimikrobiell 

teknologi som hemmer veksten av bakterier, mugg og jordslag.

• Reduserer sjansen for å pådra seg sykehusinfeksjoner og gir 
trygghet for medisinsk helsepersonell.

• Antimikrobiell kjemi er innlemmet i proCARE™ under 
produksjonen og gir en pågående beskyttelse i hele 
produktets levetid.

Fullt uttrekkbare skuffer 
med utskiftbare skuffeinnsatser
• Alle proCARE™-traller byr på fullt uttrekkbare skuffer støttet 

av glattrullende, høykvalitets skuffeskinner med kulelager 
som gir 100 % visuell og fysisk tilgang til innholdet.

• Utskiftbare, antimikrobielle skuffeinnsatser er enkle å rengjøre 
og har integrerte inndelingsrom.

• Tilrettelegger for rask og enkel påfylling av forbruksvarer 
ved bruk av periodisk automatisk påfyllingssystem (PAR), 
slik at trallen alltid er klar til bruk.

Stort arbeidsområde 
med uttrekkbare skriveflater
• Utvidbare skriveflater som kan trekkes ut mot venstre og høyre 

øker den tilgjengelige arbeidsflaten på din proCARE™-tralle 
med 60 % ved behov. 

• Støtter komfortabel tilgang for flere brukere og gir mer plass når 
du trenger det.

• Maksimalt arbeidsområde, med et minimalt tralleavtrykk.

Minimer risikoen for spredning av bakterier, 
patogener og infeksjoner med rask 
og praktisk PVU-oppbevaring.

Isolasjonstralle

SKUFFEKONFIGURASJON 

Størrelse Maksimal  
lastkapasitet Antall

76 mm 9,07 kg 1

228 mm 13,61 kg 3
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ISOLASJONSTRALLE

Tilbehørsskinner 
Tilbehørsskinner gir enkelt rammeverk for en mengde ulikt tilbehør.

Sidebeholder i polymer 
Oppbevaringsbeholder med flere bruksmuligheter for rask tilgang 
og organisering av ofte brukte artikler.

Festebrakett til våtservietter 
Justerbar holder gir praktisk tilgang til hånddesinfeksjonsmiddel 
og våtservietter.

Holder til hanskeeske
Ryddig, enkel og organisert tilgang til dine vernehansker 
til engangsbruk.

Avfallskurv 
Avfallskurv med lokk gir praktisk og skjult kassering av 
uønsket materiale.

Sett for skuffinndeling 
Forriglende skuffeinndelere, ant. 4 sideveis og ant. 6 inndelinger 
forfra og bakover. 

Holdesett til skuffemerking 
Holdere til skuffemerking gir rask og enkel identifikasjon 
av skuffeinnholdet.

Tilbehør til isolasjonstralle

Holder til  
hanskeeske

Holdesett til 
skuffemerking 

Avfalls- 
kurv 

Tilbehørs- 
skinner

Sidebeholder 
i polymer 
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GENERELL  
PROSEDYRETRALLE

Tilpasningsbar oppbevaring så du kan 
organisere dine forbruksvarer på din måte
• proCARE™ sine modulære skuffer kan konfigureres i henhold til 

dagens bruksområde og arbeidsbehov, og kan lett konfigureres 
på nytt for å imøtekomme endrede behov i fremtiden.

• Et full utvalg av tilbehør gir en mobil oppbevaringsløsning 
som kan imøtekomme dine unike bruksbehov.

• Skuffekonfigurasjoner kan tilpasses for deg, akkurat slik 
du vil ha det når du trenger det.

• Plassen du trenger når du trenger den.

• Maksimalt arbeidsområde, med et minimalt tralleavtrykk.

Konstruksjon i antibakterielle materialer
• Alle ofte berørte overflater har en innebygget antimikrobiell 

teknologi som hemmer veksten av bakterier, mugg og jordslag.

• Reduserer sjansen for å pådra seg sykehusinfeksjoner og gir 
trygghet for medisinsk helsepersonell.

• Antimikrobiell kjemi er innlemmet i proCARE™ under 
produksjonen og gir en pågående beskyttelse i hele 
produktets levetid.

Fullt uttrekkbare skuffer 
med utskiftbare skuffeinnsatser
• Alle proCARE™-traller byr på fullt uttrekkbare skuffer støttet 

av glattrullende, høykvalitets skuffeskinner med kulelager 
som gir 100 % visuell og fysisk tilgang til innholdet.

• Utskiftbare, antimikrobielle skuffeinnsatser er enkle å rengjøre 
og har integrerte inndelingsrom.

• Tilrettelegger for rask og enkel påfylling av forbruksvarer 
ved bruk av periodisk automatisk påfyllingssystem (PAR), 
slik at trallen alltid er klar til bruk.

Fleksibel, godt organisert oppbevaring 
og enkel tilpasning for å imøtekomme 
dine behov.

Generell prosedyretralle

SKUFFEKONFIGURASJON 

Størrelse Maksimal  
lastkapasitet Antall

76 mm 9,07 kg 3

152 mm 11,34 kg 2

228 mm 13,61 kg 1
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GENERELL  
PROSEDYRETRALLE

Tilbehørsskinner 
Tilbehørsskinner gir enkelt rammeverk for en mengde ulikt tilbehør.

Sidebeholder i polymer
Oppbevaringsbeholder med flere bruksmuligheter for rask tilgang 
og organisering av ofte brukte artikler.

Festebrakett til våtservietter
Justerbar holder gir praktisk tilgang til hånddesinfeksjonsmiddel 
og våtservietter.

Holder til hanskeeske
Ryddig, enkel og organisert tilgang til dine vernehansker 
til engangsbruk.

Avfallskurv  
Avfallskurv med lokk gir praktisk og skjult kassering 
av uønsket materiale.

Sett for skuffinndeling
Skuffeinnsats med låsbart deksel for sikker oppbevaring 
av kontrollerte legemidler.

Holdesett til skuffemerking
Forriglende skuffeinndelere, ant. 4 sideveis og ant. 6 inndelinger 
forfra og bakover. 

Ergonomiske styrehåndtak
Ergonomisk riktige styrehåndtak for trallens optimale 
manøvreringsevne.

Brohengende oppbevaringstilbehør
Oppbevaringsalternativer for enkel tilgang til forbruksvarer 
som maksimerer arbeidsplassen din.

Tilbehør til generell prosedyretralle

Sidebeholder 
i polymer

Festebrakett  
til våtservietter 

Holder til  
hanskeeske

Avfalls- 
kurv

Ergonomiske 
styrehåndtak

Tilbehørs- 
skinner

Brohengende 
oppbevaringstilbehør

Holdesett til 
skuffemerking 
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ANESTESITRALLE

Sikkerhet til å stole på
• RFID tap-n-go access-sikkerhetstilgang gjør tilgangen til 

proCARE™-trallen både sikker og enkel, uten det trengs 
mye tid eller mange trinn.

• Enkeltskuffelåsing med styrt brukerspesifikk tilgang 
holder kontrollerte stoffer sikre, samtidig som 
produktiviteten opprettholdes.

• Berøringspanelbasert sikkerhet støtter opptil 2000 brukere 
med høy og lav brukshyppighet, inkludert følgende korttyper: 
MIFARE, HID, EM og Wiegand.

Fullt uttrekkbare skuffer 
med utskiftbare skuffeinnsatser
• Alle proCARE™-traller byr på fullt uttrekkbare skuffer støttet 

av glattrullende, høykvalitets skuffeskinner med kulelager 
som gir 100 % visuell og fysisk tilgang til innholdet.

• Utskiftbare, antimikrobielle skuffeinnsatser er enkle å rengjøre 
og har integrerte inndelingsrom.

• Tilrettelegger for rask og enkel påfylling av forbruksvarer 
ved bruk av periodisk automatisk påfyllingssystem (PAR), 
slik at trallen alltid er klar til bruk.

Stort arbeidsområde 
med uttrekkbare skriveflater
• Utvidbare skriveflater som kan trekkes ut mot venstre og høyre 

øker den tilgjengelige arbeidsflaten på din proCARE™-tralle 
med 60 % ved behov. 

• Støtter komfortabel tilgang for flere brukere og gir mer plass 
når du trenger det.

• Maksimalt arbeidsområde, med et minimalt tralleavtrykk.

Sikker og praktisk enkeltskufftilgang 
til legemidler, kontrollerte stoffer og 
forbruksvarer.

Anestesitralle

SKUFFEKONFIGURASJON 

Størrelse Maksimal  
lastkapasitet Antall

76 mm 9,07 kg 8

152 mm 11,34 kg 1
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ANESTESITRALLE

IV-stang med fire posisjoner 
Hjørnemontert, forkrommet IV-stang med 4 kroker og enkel 
høydejustering. 

Tilbehørsskinner 
Tilbehørsskinner gir enkelt rammeverk for en mengde ulikt tilbehør.

Sidebeholder i polymer
Oppbevaringsbeholder med flere bruksmuligheter for rask tilgang 
og organisering av ofte brukte artikler.

Holder til hanskeeske 
Ryddig, enkel og organisert tilgang til dine vernehansker 
til engangsbruk.

Brakett til kanylebøtte 
Justerbar festebrakett for kanylebøtte har plass til et stort spekter 
av former og størrelser.

Sett for skuffinndeling 
Forriglende skuffeinndelere, ant. 4 sideveis og ant. 6 inndelinger 
forfra og bakover. 

Holdesett til skuffemerking 
Holdere til skuffemerking gir rask og enkel identifikasjon 
av skuffeinnholdet.

Merkedispenser med 18 spor 
Anestesimerkedispenser holder og organiserer opptil 18 ruller 
med anestesimerker.

Brohengende oppbevaringstilbehør
Oppbevaringsalternativer for enkel tilgang til forbruksvarer 
som maksimerer arbeidsplassen din.

Tilbehør til anestesitralle

Merkedispenser  
med 18 spor 

Holder til  
hanskeeske

Brakett til 
kanylebøtte 

Tilbehørs- 
skinner

Brohengende 
oppbevaringstilbehør

Holdesett til 
skuffemerking 
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SMART 
PROSEDYRETRALLE

Avansert mobilstrøm
• LiFe (litium-jernfosfat) batterialternativ – 3 år / 2500 sykluser 

garanti.

• Kan konfigureres til å forsynes med likestrøm (DC), 
vekselstrøm (AC) eller en kombinasjon av disse.

• Vår DC-optimerte strømkilde med valgbar spenning leverer 
20 % mer effektivitet enn andre AC-alternativer på markedet.

Teknologi på farten!
• Alle skuffene er utformet for bruk med bruddindikator som gir 

en rask, visuell forsikring om at trallen er full og klar til bruk.

• Utskiftbare antimikrobielle polymerskuffeinnsatser 
forenkler rengjøringen.

• Skuffene kan etterfylles individuelt på PAR-nivå, så hele trallen 
trenger ikke lenger å returneres til apoteket for etterfylling.

Sikkerhet til å stole på
• RFID tap-n-go access-sikkerhetstilgang gjør tilgangen 

til proCARE™-trallen både sikker og enkel, uten det trengs 
mye tid eller mange trinn.

• Enkeltskuffelåsing med styrt brukerspesifikk tilgang 
holder kontrollerte stoffer sikre, samtidig som 
produktiviteten opprettholdes.

• Berøringspanelbasert sikkerhet støtter opptil 2000 brukere 
og høy og lav brukshyppighet, inkludert følgende korttyper: 
MIFARE, HID, EM og Wiegand.

Organisert oppbevaring og integrert 
teknologi forbedrer pleien med tilgang 
til pasientinformasjon og forbruksvarer.

Smart prosedyretralle

SKUFFEKONFIGURASJON 

Størrelse Maksimal  
lastkapasitet Antall

76 mm 9,07 kg 2

152 mm 11,34 kg 2

228 mm 13,61 kg 1

Tastaturhylle IKKE AKTUELT 1
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SMART 
PROSEDYRETRALLE

IV-stang med fire posisjoner 
Hjørnemontert, forkrommet IV-stang med 4 kroker og enkel 
høydejustering.

Tilbehørsskinner 
Tilbehørsskinner gir enkelt rammeverk for en mengde ulikt tilbehør.

Sidebeholder i polymer 
Oppbevaringsbeholder med flere bruksmuligheter for rask tilgang 
og organisering av ofte brukte artikler.

Festebrakett til våtservietter 
Justerbar holder gir praktisk tilgang til hånddesinfeksjonsmiddel 
og våtservietter.

Holder til hanskeeske 
Ryddig, enkel og organisert tilgang til dine vernehansker 
til engangsbruk.

Brakett til kanylebøtte 
Justerbar festebrakett for kanylebøtte har plass til et stort spekter 
av former og størrelser.

Teknologitilbehør 
Legg til alt-i-ett 24-tommers dataskjerm, tastatur, mus og trådløs 
skanner for å passe til din arbeidsflyt.

Tilbehør til smart prosedyretralle

Sidebeholder 
i polymer 

Teknologitilbehør

Dynamisk skjerm-/
AIO-festebrakett

Alt-i-ett-
datamaskin
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SMART 
ANESTESITRALLE

Sikkerhet til å stole på
• RFID tap-n-go access-sikkerhetstilgang gjør tilgangen til 

proCARE™-trallen både sikker og enkel, uten det trengs mye 
tid eller mange trinn.

• Enkeltskuffelåsing med styrt brukerspesifikk tilgang holder 
kontrollerte stoffer sikre, samtidig som produktiviteten 
opprettholdes.

• Berøringspanelbasert sikkerhet støtter opptil 2000 brukere 
og høy og lav brukshyppighet, inkludert følgende korttyper: 
MIFARE, HID, EM og Wiegand.

Avansert mobilstrøm
• LiFe (litium-jernfosfat) batterialternativ – 3 år / 2500 sykluser 

garanti.

• Kan konfigureres til å forsynes med likestrøm (DC), 
vekselstrøm (AC) eller en kombinasjon av disse.

• Vår DC-optimerte strømkilde med valgbar spenning leverer 
20 % mer effektivitet enn andre AC-alternativer på markedet.

Teknologi på farten!
• Statiske og dynamiske VESA-festealternativer støtter opptil 

en 24-tommers alt-i-ett datamaskin og teknologitilbehør.

• Integrert, utskyvbart tastatur for praktisk, enkel journalføring 
og tilgang til pasientjournaler sammen med all den 
oppbevaringsplassen du har behov for.

• Et fullt spekter av teknologitilbehør som støtter 
din anestesiarbeidsflyt.

Teknologi og funksjon som imøtekommer 
dine krav til anestesioppbevaring, 
organisasjon og sikkerhet.

Smart anestesitralle

SKUFFEKONFIGURASJON 

Størrelse Maksimal  
lastkapasitet Antall

76 mm 9,07 kg 7

152 mm 11,34 kg 1

Tastaturhylle IKKE AKTUELT 1
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SMART 
ANESTESITRALLE

IV-stang med fire posisjoner 
Hjørnemontert, forkrommet IV-stang med 4 kroker og enkel 
høydejustering.

Tilbehørsskinner  
Tilbehørsskinner gir enkelt rammeverk for en mengde ulikt tilbehør.

Sidebeholder i polymer 
Oppbevaringsbeholder med flere bruksmuligheter for rask tilgang 
og organisering av ofte brukte artikler.

Holder til hanskeeske 
Ryddig, enkel og organisert tilgang til dine vernehansker 
til engangsbruk.

Avfallskurv  
Avfallskurv med lokk gir praktisk og skjult kassering av uønsket 
materiale.

Brakett til kanylebøtte
Justerbar festebrakett for kanylebøtte har plass til et stort spekter 
av former og størrelser.

Teknologitilbehør
Legg til alt-i-ett 24-tommers dataskjerm, tastatur, mus og trådløs 
skanner for å passe til din arbeidsflyt.

Tilbehør til smart anestesitralle

Fastmontert skjerm-/
AIO-festestolpe

Alt-i-ett-
datamaskin

IV-stang med  
fire posisjoner 

Brakett til 
kanylebøtte 

Teknologitilbehør

Tilbehørs- 
skinner

Holder til  
hanskeeske
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TRALLE- 
SPESIFIKASJONER
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Dimensjoner 730 mm bred x 557 mm dyp x 1031 mm høy

Holdbar konstruksjon Det kraftige rammeverket består av stive aluminiumsstenger som er 
lette i vekt, dekket med et glatt, pulverlakkert belegg. 

Hybridutforming Hver del av trallesystemet er utført i det mest passende og effektive 
materialet, hvilket har resultert i en robust, moderne design som er lett i vekt.

Arbeidsflater

Arbeidsflaten, skuffefrontene, skuffeinnsatsene, håndtakene, 
uttrekkbare arbeidsflater og bunnskjermen/-støtfangeren er konstruert 
av glatt, sprøytestøpt polymer som føles varmt mot hånden og har 
antimikrobielle egenskaper.

Hjul Fire 125 mm svinghjul (to med bremselås og to styrende/
retningsbestemmende) med lav rullemotstand på alle overflater.

Strømforsyning
UL-sertifisert 520 Wh svitsjbar (115 V AC eller 230 V AC) med avansert 
strøm- og batterikjemi samt styringsprogramvare. Utformet for enkel 
tilgang til integrering.

Alternativer for 
datamaskinmontering Dynamisk arm og fastmontert/statisk.

TRALLE- 
SPESIFIKASJONER
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SKUFFE- 
SPESIFIKASJONER

Alt på riktig sted 

Organiser og oppbevar legemidler og forbruksvarer effektivt og sikkert, slik 
at du kan fokusere på det som betyr aller mest: pasientopplevelser og -utfall. 

Mørkeblå
120-002408-06 

Lilla
120-002408-08 

Gul
120-002408-03

Grønn
120-002408-10

Lyseblå
120-002408-05 

Oransje
120-002408-09

Rød
120-002408-02 

TPM-hvit
120-002408-01

Rosa
120-002408-07 

Taupe
120-002408-04

Skuffeskinner
• Helt uttrekkbar, høykvalitets konstruksjon 

med myk lukkefunksjon, med unntak av de med 
enkeltlåsende skuffeskinner.

Skuffeinndelere
• Et bredt utvalg av inndelersett er tilgjengelige 

for å organisere og omorganisere hver innsats, 
ettersom forbruksvarene endres. 

Skuffehåndtak
• Enkel, påklipsbar design muliggjør raske 

fargebytter ved behov.

• Tilgjengelige i 10 farger. Se listen nedenfor.

Utskiftbare skuffeinnsatser
• Glatt, støpt polymer og bristsikker konstruksjon.

• Alle skuffeegenskaper og utskiftbare innsatser 
er basert på den globale ISO-standarden 
400 mm x 600 mm.

• Innsatser kan skiftes ut raskt, eller fjernes 
fra rammen og plasseres på arbeidsflaten 
for en mer ergonomisk opplevelse.

• Når vareplukk, etterfylling eller 
organiseringsoppgaven er fullført, settes innsatsen 
ganske enkelt tilbake i skuffen igjen.

Utskiftbare skuffeinnsatser med inndelere 
trukket ut fra trallen

Skufferammen trukket ut fra trallen med 
skuffeinnsatsen oppå trallens arbeidsflate

Utskiftbar skuffeinnsats uten inndelere
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SKUFFE- 
SPESIFIKASJONER

76 mm

opptil 9,07 kg

152 mm 

opptil 11,34 kg

228 mm 

opptil 13,61 kg
Tastatur- 

hylle

Nødresponstralle 3 2 1 IKKE AKTUELT

Pediatrisk  
responstralle 8 1 IKKE AKTUELT IKKE AKTUELT

Isolasjonstralle 1 IKKE AKTUELT 3 IKKE AKTUELT

Generell  
prosedyretralle 3 2 1 IKKE AKTUELT

Anestesitralle 8 1 IKKE AKTUELT IKKE AKTUELT

Smart prosedyretralle 2 2 1 1

Smart anestesitralle 7 1 IKKE AKTUELT 1

Skuffestørrelse og lastkapasitet

76 mm  
skuffeinnsats

76 mm  
skuffeinndelingssett

76 mm  
skuffeinnsats for narkotika

Tastaturhylle
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SIKKERHETS- 
ALTERNATIVER

Sikre og lagre under hele arbeidsflyten

Flere forskjellige sikkerhetsalternativer lar deg anvende riktig sikkerhetsnivå 
for høy effektivitet og kontroll over legemidler og kontrollerte stoffer fra 
apoteket til sengekanten.

Sikkerhetsalternativer som passer 
til dine behov 
• Mulighet for forsegling med bruddindikator skuffevis 

på alle skuffer.

• Skuffevis lås eller sentrallås for skuffer med 
sekundær låsemulighet for kontrollerte stoffer.

• Lås opp / lås igjen alle – sentral nøkkellås og e-lås.

• e-låskapasitet:

• Kapasitiv berøringsskjerm.
• PIN/PROX (flere hyppigheter) opptil 2000 brukere.
• RFID-tilgang med MIFARE® Classic 4k, 

MIFARE Plus® 2k, MIFARE® DESFire 4k, 
HID® iCLASS og 125kHz Prox, og EM 125kHz Prox. 

• Sentral nøkkellåsoverstyring.

Forsegling med 
bruddindikator

Berøringsskjerm 
med RFID-tilgang

Muligheter for global- 
og enkeltnivålås  
(vist med sentrallåsing)
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SIKKERHETS- 
ALTERNATIVER

e-lås berøringsskjermSentral nøkkellåsForsegling med bruddindikator

Forsegling med  
bruddindikator

Sentral  
nøkkellås

Sentral  
e-lås

Enkeltskuffe 
e-lås

Nødresponstralle ü

Pediatrisk  
responstralle ü

Isolasjonstralle ü ü

Generell  
prosedyretralle – e-lås ü ü ü

Generell  
prosedyretralle – nøkkellås ü ü

Anestesitralle ü ü ü

Smart prosedyretralle ü ü ü

Smart anestesitralle ü ü ü

Alternativer for sikkerhetslåsing
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PROGRAMVARE- 
PLATTFORM

Reduser tidsforbruk på sikring og 
håndtering av varebeholdning, og øk 
tiden som brukes til pasientpleie. 
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PROGRAMVARE- 
PLATTFORM

Programvaren er tilgjengelig på proCARE™ smart prosedyre- og smart anestesitralle.

EFFEKTIVITET 

• Sentralisert varebeholdning- 
og formularadministrasjon. 

• Spor varebeholdningen med 
trådløs strekkodeteknologi.

• Enkle rapporterings- 
og systemgrensesnitt for 
registrering av forbruk 
og etterfylling.

• Sømløst bytte mellom modus 
på og av nett (av nettverk) 
synkroniserer bufrede 
data automatisk.

SIKKERHET 

• Brukerautentisering integrert 
med aktiv katalog- og/eller 
ID-kortsystem. 

• Tilgangskontroll for enkeltskuffer.

• Sentralisert brukeradministrasjon 
og revisjonsrapportering.

• Tilgangsnivåer kartlagt til 
konfigurerbare brukerprofiler.

FLEKSIBILITET 

• Innlemmet integreringmegler 
støtter tilpassede grensesnitt 
for HIS-, eMAR- og 
varebeholdningssystemer.

• Skuffer kan tilordnes pasienter, 
legemidler eller være til 
generell varebeholdning. 

• Støtte for ekstern programvare- 
og fastvareoppdatering. 

• Brukerautentisering kan 
konfigureres til enhver 
kombinasjon av ID, passord og/
eller ID-kort.



30 TOUCHPOINTMED.COM

UTVIDEDE 
SERVICEPLANER

TouchPoint Medical ESP℠ for proCARE™ 

Beskytt investeringen din med vårt forbedrede tjenesteprogram 
(Enhanced Service Program. – ESP) Fra integrering til utplassering og gjennom 
hele levetiden til produktene våre – TouchPoint Medical er med deg hele veien.

Oversikt over TouchPoint Medical ESP℠ 

TouchPoint Medical ESP℠ er et omfattende program 
som består av utplasseringstjenester, forebyggende 
vedlikehold og utvidede garantier som:

• minimerer nedetiden

• reduserer vedlikeholdsbehovet

• skaper mindre støtte- og personellkostnader

Tid er penger
Helsepersonell underestimerer ofte tidsforbruk og 
ressurser som er nødvendige for utplassering av nye 
produkter og programvare i eksisterende arbeidsflyter. 
TouchPoint Medical har skapt en sømløs prosess som 
er utformet for å sikre en vellykket utrulling.
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UTVIDEDE 
SERVICEPLANER

TA I BRUK 
Utplasseringstjenester

• Installasjon på stedet

• Pakke opp, integrere og 
feste tilbehør

• Koble til strømforsyning

• Sette opp våkne-ved-
strømtilkobling  
(hvis aktuelt)

• Installere programvare

• Integrere datamaskin, 
skjerm(er), tastatur, mus og 
andre periferiske enheter

• Utføre kvalitetsmessig 
inspeksjon og 
funksjonsrevisjon

• Oppsett av utrulling

• Opplæring på stedet

• Pris per tralle, minst 10 traller

HOLD VED LIKE 
Forebyggende vedlikehold

• Redusere uplanlagt nedetid 
ved å forhindre problemer 
før de oppstår.

• TouchPoint Medical vil hjelpe deg 
med å utforme og implementere 
et program som kan redusere 
dine totale støttekostnader 
og maksimere levetiden til 
investeringen din.

• Du velger antallet forebyggende 
vedlikeholdsbesøk per år.

• Våre opplærte teknikere 
kommer på stedet og utfører 
en omfattende flerpunkts 
inspeksjon som dekker trallen, 
strømkilden og batteriet  
(hvis aktuelt).

FORSIKRINGER 
Utvidet garanti

• Prosedyretraller spiller en viktig 
rolle i klinikeres arbeidsflyt. 
Hold dem funksjonelle og 
unngå nedetid med problemfrie 
erstatninger og rask respons 
fra TouchPoint Medical.

• Velg blant:

• Dekning av bare deler

• Service på stedet 
(deler og arbeid)

• Tilgjengelig med løpetid 
på 3 og 5 år 

• Nye eller eksisterende traller 
(opptil ett år etter kjøpsdato)

• Ytterligere rabatt er tilgjengelig 
hvis det kjøpes samtidig 
som trallen
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proCARE™-tilbehør lar deg konfigurere prosedyretraller for oppbevaring og sikring 
av forbruksvarer og utstyr som du trenger hver eneste dag.

PROCARE™- 
TILBEHØR

Skuffetilbehør
Konfigurer skuffene på prosedyretrallen din så de passer til din arbeidsflyt, og maksimerer effektiviteten og sikkerheten. 

Skannerbrakett,  
kode 2700,  
presentasjonsmodus, 
VESA-feste
AP-ASMVESA
Universell VESA-
festebrakett for 
strekkodeskanner 
til kablet skanner.

Koppholder, 
VESA-feste
AP-MEDCUPKIT  
VESA-festet 
koppdispenser med 
fyllelokk for brede, 
graderte medisinkopper

e-signaturbrett,  
VESA-feste
AP-ASMVESA 
VESA-festet, 
bakovervendt magnetisk 
brakett for elektroniske 
signaturenheter.

VESA-festet tilbehør

Utvid mulighetene til prosedyretrallen din med teknologiske periferienheter som støtter arbeidsflyten din.

Holdesett til 
skuffemerking 
120-002448-00
Holdere til skuffemerking 
gir rask og enkel 
identifikasjon av 
skuffeinnholdet.

Skuffeinnsats
Glatte, inndelbare 
skuffeinnsatser i polymer 
støtter utbytting og 
PAR-type etterfylling

76 mm 
120-002449-01 
152 mm 
120-002449-02
228 mm
120-002449-03

Sett for skuffinndeling 
Forriglende 
skuffeinndelere, 
ant. 4 sideveis og 
ant. 6 inndelinger 
forfra og bakover.

76 mm 
120-002452-01
152 mm 
120-002452-02
228 mm
120-002452-03

Skuffeinnsats til 
narkotiske stoffer 
Skuffeinnsats med 
manuelt låsbart deksel 
for sikker oppbevaring 
av legemidler i gruppe A. 

76 mm 
120-002463-01
152 mm 
120-002463-02
228 mm
120-002463-03

Sett av skuffehåndtak
Enkle, påklipsbare 
skuffehåndtak for rask 
fargeidentifikasjon 
etter avdeling eller 
bruksområde. 
Det trengs ett håndtak 
per skuff. Angi fargen 
for hvert sett.

Mørkeblå
120-002408-06 

Lilla
120-002408-08 

Gul
120-002408-03

Grønn
120-002408-10

Lyseblå
120-002408-05 

Oransje
120-002408-09

Rød
120-002408-02 

Hvit
120-002408-01

Rosa
120-002408-07 

Taupe
120-002408-04
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PROCARE™- 
TILBEHØR

Tilbehørsskinner
120-002432-00
Tilbehørsskinner gir 
enkelt rammeverk for en 
mengde ulikt tilbehør.

Sidebeholder i polymer 
120-002433-00
Oppbevaringsbeholder 
med flere bruksmuligheter 
for rask tilgang og 
organisering av ofte 
brukte artikler.

Holder til hanskeeske
120-002434-00
Ryddig, enkel og 
organisert tilgang 
til dine vernehansker 
til engangsbruk.

Festebrakett til 
våtservietter
120-002435-00
Justerbar holder gir 
praktisk tilgang til 
hånddesinfeksjonsmiddel 
og våtservietter.

Brakett til kanylebøtte
120-002436-00
Justerbar festebrakett for 
kanylebøtte har plass til 
et stort spekter av former 
og størrelser.

Avfallskurv
120-002437-00
Avfallskurv med lokk 
gir praktisk og skjult 
kassering av uønsket 
materiale.

Holder til oksygenflaske
120-002438-00
Gir trygg og sikker 
oppbevaring av 
oksygenflasker i størrelse 
C og D / M-9 og M-15. 

Hylle med sugepumpe
120-002439-00
Robust plattform med 
justerbar holdekraft kan 
brukes til et stort utvalg 
av utstyr.

Ergonomiske 
styrehåndtak
120-002431-00
Ergonomisk riktige 
styrehåndtak for 
trallens optimale 
manøvreringsevne.

Sidefestet tilbehør

Hold utstyr og forbruksvarer lett tilgjengelig, men ute av veien for å optimere arbeidsflyten din. 

Alt-i-ett-datamaskin, 
24 tommer
7-001108-00
24-tommers alt-
i-ett datamaskin i 
medisinsk kvalitet med 
antimikrobiell beskyttelse 
mot smittestoffer.

Bakgrunnsbelyst tastatur 
AP-AKBACKLIT 
(TASTATUR)
AP-AKBACKLITCOV 
(STØVHETTE)
Kompakt tastatur med lett 
leselige blå LED-taster 
med en av/på-bryter for 
bakgrunnsbelysningen.

Optisk mus
AP-AMOPTICAL
Optisk mus med 
rullehjul som lar deg bla 
gjennom dokumenter 
og skjermbilder på en 
rask måte.

Vaskbar mus
C13-697
Vanntett mus for enkel 
desinfeksjon, slik at man 
kan unngå spredning 
av farlige patogener.

Vaskbart tastatur
AP-AKBCRCWASH 
Vaskbart tastatur, 
kompatibelt med 
rengjøringsmidler 
av medisinsk kvalitet. 
Tåler jevnlig rengjøring.

Trådløs skanner  
i medisinsk kvalitet
110-002314-01
Trådløs skanner i 
medisinsk kvalitet med 
sømløs konstruksjon 
overholder IP65-
rengjøringsstandarder.

Teknologitilbehør

Velg riktig teknologiutstyr for å komplettere og komplimentere arbeidsflyten din.
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PROCARE™- 
TILBEHØR

IV-stang med 
fire posisjoner
120-002440-00
Hjørnemontert, 
forkrommet IV-stang 
med 4 kroker og enkel 
høydejustering.

Defibrillatorplattform 
120-002441-00
Hjørnemontert, justerbar 
defibrillatorplattform 
har rom til et stort utvalg 
av utstyr.

Strømskinne  
i sykehuskvalitet
120-002443-00
Strømskinne i 
sykehuskvalitet med 
fire stikkontakter 
for sikker bruk i 
pasientnære omgivelser.

Brohengende montering
120-002444-00
Brohengende montering 
har plass til et stort utvalg 
av oppbevarings- og 
organiseringsløsninger.

HLR-brett
AP-AMSSWASH 
HLR-brett av 
sykehuskvalitet gir en 
glatt, hard, flat overflate 
for brystkompresjoner.

Dynamisk skjerm-/
AIO-festebrakett
120-002447-00
Dynamisk arm med vipp-/
svingbart VESA-feste 
gir ergonomisk 
skjermposisjonering.

Bakfestet tilbehør

Plasser utstyr på riktig sted for å strømlinjeforme arbeidsflyten din.

Ledningsvikler
120-002442-00
Glattstøpt ledningsvikler 
lar deg henge opp ekstra 
strømledninger på en 
sikker og organisert måte.

Skinne til 
oppbevaringsbeholder
120-002456-00
Opphenget til 
oppbevaringsbeholdere 
holder flere beholdere og 
organiseringsmuligheter.

Oppbevaringsbeholdere
120-002457-00 
Hengende 
oppbevaringsbeholdere 
i glatt polymer med 
merkefeste og integrerte 
inndelerspor.

Brohengende oppbevaringstilbehør

Oppbevaringsalternativer for enkel tilgang til forbruksvarer som maksimerer arbeidsplassen din.

Oppbevaringshylle
120-002461-00
Brohengende 
oppbevaringshylle 
lar deg oppbevare og 
organisere forbruksvarer 
for rask tilgang.

1 rad av låsbare skap
120-002458-00
Én rad med fem 
gjennomsiktige, 
utvippbare og låsbare 
oppbevaringsbeholdere 
for trygg oppbevaring.

2 rader av låsbare skap
120-002459-00
To rader med fem 
gjennomsiktige, 
utvippbare og låsbare 
oppbevaringsbeholdere 
for trygg oppbevaring.

Merkedispenser  
med 18 spor
120-002460-00
Anestesimerkedispenser 
holder og organiserer 
opptil 18 ruller med 
anestesimerker.

Type "B" – Nord-Amerika. 
Type "C" – alle land i Europa (unntatt Storbritannia, Irland, Malta og Kypros).
Type "F" – Tyskland, Østerrike, Nederland, Sverige, Finland, Norge, Portugal, Spania og Øst-Europa.
Type "G" – Storbritannia, Irland, Singapore, Hongkong og Den arabiske halvøy.
Type "I" – Australia, New Zealand, Kina og Argentina.

Fastmontert skjerm-/
AIO-festestolpe
120-002446-00
Fast stolpe med vipp-/
svingbart VESA-feste gir 
en stabil festeløsning. 

12 fot lang, spiralformet 
strømledning
TYPE "B"
TYPE "C"
TYPE "F"
TYPE "G"
TYPE "I"
Strømledningsalternativer 
for ulike geografiske regioner. 
Se listen nedenfor.
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En global bedrift med en lokal følelse

TouchPoint Medical bringer et globalt nettverk av produksjon, kvalitet og 

ingeniørkunst sammen som en leder innen den medisinske industrien. Fra kvalitet 

og ytelse til estetikk og ergonomi, vet vi at små detaljer utgjør en stor forskjell 

for kundene våre. Vi leverer kundedrevet medisinsk teknologi og tjenesteløsninger 

til tusenvis av sykehus og helseinstitusjoner over hele verden.

Kina, Taiwan, Japan,  
Korea, Hong Kong 
Kontor for kunde- 
og teknisk støtte

Shanghai, Kina
Tel: (86) 21 5046 3232

Storbritannia 
Kontor for kunde- 
og teknisk støtte

Rugby, Storbritannia
Tel: (44) (0) 844 576 1247

Midt-Østen / Afrika 
Kontor for kunde- 
og teknisk støtte

Dubai, De forente arabiske emirater
Tel: (971) 55 5963 092

Sørøst Asia, AUS/NZ  
Kontor for kunde- 
og teknisk støtte 
Victoria, Australia

Tel: (61) 3 9330 5050

Norden 
Kontor for kunde- 
og teknisk støtte 

Tranby, Norge
Tel: (47) 31 90 97 60

Jonsered, Sweden
Tel: (46) (0) 31 747 20 50

Hovedkontor og Amerika  
Kontor for kunde-  
og teknisk støtte
Odessa, FL, USA

Tel: (1) 800 947 3901

Europeisk hovedkontor 
Kontor for kunde-  
og teknisk støtte
Kruibeke, Belgia

Tel: (32) 3 432 53 00

Hovedkontor 
Odessa, Florida, USA

   Kundeservice og teknisk støtte 
   Produksjon/lager
   Autoriserte godkjente forhandlere og distributører
   Direkte selgere

touchpointmed.com


