
Bekväm- och ren design
Förbättrar medarbetarnas arbetsmiljö och effektivitet 
samtidigt som patientupplevelse och resultat höjs. 
proCARE’s™ standardfunktioner är utformade för att 
ge dig precis det du behöver, som du vill ha det - när 
det behövs som mest.

Allt på sin rätta plats
Organisera och förvara läkemedel och 
sjukvårdsmaterial effektivt och säkert, så att du kan 
fokusera på det som är viktigast: säkerhet, effektivitet 
och en nöjd patienten.

Tillbehören till proCARE™ låter dig skräddarsy dina 
vårdvagnar så att du kan förvara och använda det 
material och den utrustning du alltid behöver.

Utökade serviceplaner 
Skydda din investering med vårt utökade 
serviceprogram. Från integrationer till distribution 
och under produkternas livscykel följer TouchPoint 
Medical med dig varje steg på vägen.

Säkerhet och tillgänglighet genom 
hela arbetsflödet
Flera olika säkerhetsalternativ för rätt säkerhetsnivå 
- för effektiv hantering och säker förvaring av 
läkemedel och narkotiska preparat -hela vägen från 
sjukhusapoteket till patienten.

Mer än en förvaringslösning – 
möt din professionella vårdassistent!

Pekskärm med 
RFID-åtkomst

Alternativ för  
centraloch  
enskilda lås

Manipuleringssäker 
försegling

Avtagbar lådinsats 
utan avdelare

proCARE™  
Tillbehör

Avtagbara och 
utbytbara  

lådinsatser
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proCARE™ Vangnfunktioner

Ergonomisk  
design

• Resultatet blir en mycket hållbar, 
men lättare vagn.

• Kräver mindre skjutkraft än tyngre 
vagnar helt i metall.

• Lätt att manövrera med fyra 125 
mm (5 tum) svängbara hjul (två 
bromslås, två styrningar/riktningar) 
med lågt rullmotstånd på alla ytor 
och med pistolgreppshandtag.

• Användarvänligheten är förbättrad 
med tangentbordshållare och 
dynamiskt bildskärmsfäste.

Konfigurerbara  
lådsystem

• Lådkonfigurationer kan 
skräddarsys för dig, så att du 
får det som du vill ha det när du 
behöver det.

• De lådstorlekar som oftast används 
kan placeras på bästa möjliga 
ergonomiska plats för minskad 
belastning på vårdpersonalen.

• Med en investering i proCARE™ 
elimineras eventuell osäkerhet 
kring förändrade arbetsflöden och 
tillbehör.

Avtagbara och  
utbytbara lådinsatser

• Underlättar snabb och enkel 
påfyllning av förbrukningsmaterial 
så att din vagn alltid är redo.

• Avtagbara antimikrobiella 
lådinsatser som är enkla att 
rengöra.

• Lådinsatserna kan placeras på 
vagnens arbetsyta för organisering 
på optimal ergonomisk höjd.

Fullt utdragbara med 
mjukstängning

• 100 % visuell och fysisk åtkomst av 
lådans innehåll.

• Tillåter maximal kapacitet och ger 
maximal åtkomst.

• Stöder de tyngre belastningar ditt 
användningsområde kan kräva 
utan att ge avkall på smidig och 
mjuk prestanda.

Utdragbara  
arbetsytor

• Maximal arbetsyta, med ett 
minimalt vagnavtryck.

• Utrymme nog att utföra för dina 
arbetsuppgifter.

• Ger bekväm åtkomst åt flera 
användare.

• Det där extra utrymmet du behöver, 
när du behöver det.

Inbyggt  
antimikrobiellt skydd

• Renare per design: bromsar 
effektivt bakterietillväxten på 
vagnens olika ytor.

• Minskar risken för att patienten 
drabbas av sjukhusförvärvade 
infektioner.

• Sinnesro för vårdgivaren.

Fläktlös  
laddning

• Sterila miljöer äventyras inte.

• Förbättrar graden av 
infektionskontroll.

• Patienterna får bättre vila i en 
tystare miljö.

• Bidrar positivt till bättre 
patientresultat och 
tillfredsställelse.

Flera  
säkerhetsalternativ

• Alla proCARE™-vagnar och lådor 
kan förses med manipuleringssäkra 
förseglingar, så att när det väl gäller 
kan du vara säker på att lådan är 
påfylld och redo att användas. 

• RFID touch-n-go gör åtkomsten till 
proCARE™-vagnen både säker och 
enkel utan att slösa med dyrbar tid.

• Individuell lådlåsning med 
användarspecifik åtkomst håller 
kontrollvaror säkra samtidigt som 
produktiviteten säkerställs.


