Ergonomisk, fleksibel og fokus
på langsiktige verdier
AccessPoint™ arbeidsstasjoner på hjul er en ergonomisk løsning for helsepersonell, en fleksibel
teknologiplattform for IT og en sikker investering for helseinstitusjoner på lang sikt.

ACCESSPOINT™
ARBEIDSSTASJONER
PÅ HJUL

Spesifikasjoner for AccessPoint™-serien
Høydeintervall
for arbeidsflate

914 mm–1219 mm (36”–48”)

Areal arbeidsflate

1723 cm2 (267”2)

Størrelse

425 mm x 445 mm (16,75” x 17,5”)
• Pulverlakkert, støpt aluminium med Microban® antimikrobiell beskyttelse.
• Søyle i anodisert ekstrudert aluminium.

Konstruksjon

• Arbeidsflate i polymer og berøringspunkter med Microban® antimikrobiell
beskyttelse tilført.

Hjul

Fire 5” enkelthjul: 3 bremsehjul, 1 retnings-/kjørehjul
• LiFe (litium-jernfosfat) eller Li-Nano (litium-jern-nanofosfat) batterier

Valg av strømforsyning
vekselstrøm/likestrøm

• Kan konfigureres til å bruke likestrøm (DC), vekselstrøm (AC) eller en kombinasjon
av disse.
• Vårt likestrøms-optimaliserte alternativ med valgfri spenning gir 20% bedre
ytelse enn andre vekselstrøms-alternativer på markedet
• Også tilgjengelig uten strømforsyning

VIKTIGSTE FORDELER

Avansert Li-Nanoteknologi med
5 års garanti

Ergonomiske
designelementer

Lading med eller
uten vifte (valgfritt)

Universelt og utskiftbart
teknisk brett

Kan tilpasses
på stedet

Korrosjonsbestandige
overflater
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ACCESSPOINT™
ARBEIDSSTASJONER
PÅ HJUL

Maksimer effektiviteten i arbeidsflyten.
AccessPoint™ arbeidsstasjoner følger tiden med enkelt konfigurerbare
valgmuligheter som tilfredsstiller dine krav innenfor medikamenthåndtering og IT.

Arbeidsstasjon
for én skjerm

Laptoparbeidsstasjon

Arbeidsstasjon
for to skjermer

Arbeidsstasjon
for telehelse

Maksimal fleksibilitet

Designet med tanke på fremtiden

• Reduser nedetiden og skreddersy dine stadig endrede
behov med vårt modulære design.

• Støtt mange teknologi-formfaktorer med vårt
universelle tekniske brett og utbyggbare siderom.

• Tilpasningsmuligheter inkluderer: BCMA, telehelse,
to skjermer, legemiddeloppbevaring.

• Enkelt konfigurerbar teknologiintegrasjon for AC,
DC, eller begge.

Renere design

• Utvid arbeidsstasjonens levetid med muligheten
for kun batteridrift. Velg en batteritype som passer
arbeidsflyten og budsjettet ditt. Det er mulig å
gjøre oppgraderinger til mer avanserte varianter
på sikt.

• Vår eksklusive Microban® antimikrobielle beskyttelse er
ikke topisk påført, men tilført hver enkelt arbeidsstasjon,
for å sikre langsiktig beskyttelse.
• Vifteløs lademodus reduserer spredning av støv og
andre skadelige kontaminanter, og gir pasientene dine
et roligere miljø.
• Avansert polymerkonstruksjon og proprietære utførelser
gir korrosjonsbestandighet.
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Enkelhet med fokus på det lange løp
• God tilgang på reservedeler og komponenter
gjør det lettere å foreta service og vedlikehold
på hele porteføljen.

ACCESSPOINT™
ARBEIDSSTASJONER
PÅ HJUL

Overvåk og administrer din investering.
Med AccessMonitor™ programvare for ytelsesovervåking, modulært design
og mulighet for kun batteridrift, kan du overvåke og administrere ytelsen til
dine arbeidsstasjoner.
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Traller som overvåkes med
BatteryPro

Sms-varsling

AccessMonitor™
AccessMonitor™ er et webbasert dashbord-system som gir tilgang til ytelsesdata for
arbeidsstasjoner, for å øke oppetiden og strømlinje administrasjonen av arbeidsstasjonene.
• Skalerbart systemdesign som kan støtte alt fra 1 til over 1000 arbeidsstasjoner med
brukervennlige gruppekontroller.
• Automatisk synlighet og oppsett for arbeidsstasjoner
• Rapporteringsfunksjonaliteten inkluderer: strømforbruk, sanntidsoppdateringer om
bruker og varslingshåndtering
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ACCESSPOINT™
ARBEIDSSTASJONER
PÅ HJUL

Lever mer pleie og øk din produktivitet.
AccessPoint™ arbeidsstasjoner kan med sin fleksible teknologi-integrasjon
og pålitelige design hjelpe deg med å oppnå dine mål innen samhandling
og telehelse.

AccessPoint™ arbeidsstasjon
for telehelse, på hjul
• Støtter store skjermformater, og med
mulighet for to skjermer
• Enveis og toveis videokonferanse-teknologi
• Kameraer med høy oppløsning for å evaluere
pasientens tilstand
• LAN-overgang til bruk av trådløst nettverk

AccessPoint™ arbeidsstasjon
for to skjermer, på hjul
• Muliggjør fjernlevering av spesialisert pleie
og diagnostisering i tide
• Skjermarmene kan med en hånd foldes
innover for å enkelt kunne passere gjennom
døråpninger eller smale passasjer
• Konfigurering av skjerm gir separat visning
for pleier og pasient
• Monter video- eller webkamera over
skjermen, vendt fremover, og kameraet
justerer seg etter skjermen i alle retninger
• Lagerløsningene foran passer perfekt
til kritisk diagnostiseringsutstyr
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ACCESSPOINT™
ARBEIDSSTASJONER
PÅ HJUL

Ergonomi og sikkerhet går hånd-i-hånd.
Arbeidsstasjonene er designet for å tilpasse seg pleieren, og gir det beste innen
brukerkomfort, bekvemmelighet og fleksibilitet.

Ergonomiske designfunksjoner
I henhold til Cornell University
Healthcare Cart Ergonomicstandardens 35-punkters sjekkliste
som måler trallens brukervennlighet,
sikkerhet og effektivitet.

Antimikrobiell arbeidsflate
Stor, justerbar arbeidsflate
med TouchPoint Medicals
eksklusive tilførte MICROBAN®
antimikrobielle beskyttelse.

Integrert fotstøtte
Den integrerte fotstøtten, som er
designet for maksimal komfort
og lang holdbarhet, bidrar til redusert
utmattelse og gir sykepleiere
muligheten til å slappe av i en mer
ergonomisk stilling hele dagen.

Vifteløs lading
Den stillferdige vifteløse
lademodusen reduserer spredning
av støv og andre skadelige
kontaminanter samtidig som den stille
lader opp systemet ditt på 3 timer.

Fullstendig justerbart
skjermstativ
Hev, senk, vipp, sving eller roter
skjermen for å oppnå ideell
synsvinkel. En bifokal-vennlig
vinkel er også mulig. Skjermen kan
også senkes for bedre sikt ved
transport fra rom til rom.

Kapasitivt berøringstastatur
Administrer oppgavebelysning,
batterinivå, e-løft-kontroll og
strømforsyning til pc, selv ved
bruk av hansker.

Fullt justerbart tastaturbrett
Byr på et stort spekter av
ergonomiske justeringer:
• 10° positiv helling
• 20° negativ helling
• 180° rotasjon
• 177 mm (7”) uavhengig
høydejustering

Stabilitet og fleksibilitet
Det robuste designet på søylen og
trallen gir en stabil arbeidsstasjon.
Mulighet for å velge mellom ulike
skjermer, lagring og tilbehør.
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ACCESSPOINT™
STRØMFORSYNINGSSYSTEM

Sikrer oppetid for pleiere, skift etter skift.
Laget for ytelse i eliteklasse og langsiktige verdier.
Vårt kraftsystem er designet og laget for å hanskes med de daglige påkjenningene
i dagens helsetjenestemiljøer.

Våre avanserte Li-Nano-batterier leverer 2X levetiden til typiske LiFe-batterier, slik at du kan fokusere på å
levere pleie fremfor å håndtere utstyret. I tillegg gjør batteriets lange levetid og resirkulerings-vennligheten
det til et grønnere batterivalg for helseinstitusjoner.
SAMMENLIGNING KJEMI / SYKLUSER (for typisk sykehusbruk)
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SLA+-systemer degraderes nesten
umiddelbart etter at de tas i bruk.

•

LiFe gir jevn ytelse i 2500 sykluser.

•

Li-Nano gir maksimal ytelse
i over 5000 sykluser.
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SYKLUSER
1 år
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5 år
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9 år

10 år

LiFe Litium-ion fosfat
(LiFeP04)

Li-Nano Litium-ion nanofosfat

Batterilevetid

2500+ sykluser

5000+ sykluser

Batteriets driftstid (ved 35 watt)

13 timer*

13 timer*

Statusindikatorer for lading

Kontinuerlig avlesning på LED; BatteryProprogramvare

Kontinuerlig avlesning på LED; BatteryProprogramvare

2 timer
3 timer

2 timer
3 timer

5 års bytte

1

0

Batterikapasitet

512 Wh

512 Wh

Inngangsspenning

100–240 VDC @ 4,5 amp., maks

100–240 VDC @ 4,5 amp., maks

10,5-16 V uregulert
12-12 V valgbart
5-10 V valgbart

10,5-16 V uregulert
12-12 V valgbart
5-10 V valgbart

120 V, 60 Hz, 150 W

120 V, 60 Hz, 150 W

Strøm

150 W; 200 W toppverdi

150 W; 200 W toppverdi

Batterigaranti

3 år

5 år

Oppladningstid
Hurtiglading (vifte)
Stille lading (vifteløs)

Utgangsspenning
DC (likestrøm)

Valgfri AC (vekselstrøm)

*Virkelig driftstid kan variere avhengige av ulike faktorer, slik som teknologi-konfigurasjon, batterialder, bruksmønster og strømforsyning
vs. batteri. Driftstiden er basert på kontinuerlig bruk ved 35 watt.
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ACCESSPOINT™
TILBEHØR

Alt du trenger – tilgjengelig og tilstede.
Tilbehøret hjelper deg til en bedre arbeidsflyt med effektive løsninger for å lagre, holde og
sikre utstyret du benytter deg av til daglig.

Lagring og organisering av forsyninger
Administrer forsyningene effektivt med utvalget vi tilbyr av beholdere, kurver og skuffer.

Skuffer for oppbevaring,
med lås
AP-AFSUDDCABINET

Kurv for oppbevaring,
254 mm (10”)
AP-AL10STORBASKET

Plansje-holder
AP-ALSCHARTH

Perifert utstyr
Sett opp arbeidsstasjonen din med det utstyret du trenger til ditt behov.

Signatur-pad
AP-SIGNPAD

Strekkodeleser
AP-ASWHHP1902HD

Tastatur, iRocks
bakgrunnsbelyst
AP-AKBACKLIT

Legemiddelhåndtering
Økt sikkerhet og redegjørelse for legemidler helt frem til pasientens sengekant.

Utskiftbare
medisineringskassetter,
låsbare

Individuell,
pasientspesifikk
legemiddeloppbevaring,
låsbar

Standard holder
til kanylebøtte
AP-ALSSHARPSH

VESA og skinnemontert tilbehør
Monter perifert utstyr og forsyninger sikkert med ulike monteringsløsninger.

VESA kamerastativ
AP-ACAM-VESA

Holder til kanylebøtte
AP-ALSSHARPH-02

Holder for tørkepapir,
liten
AP-AWIPEHOLDER-SM

Spør din TouchPoint Medical-representant om ytterligere tilbehør, slik at du kan tilfredsstille dine krav til arbeidsflyt og oppbevaring.
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HARDWAREINTEGRASJONSTJENESTER

Helt integrert. Helt til å stole på.
La ekspertene våre sømløst integrere og sette i drift
dine nye arbeidsstasjoner med vår UL-sertifiserte
maskinvareintegrasjons-løsning.

...til hit

Vi tar utstyret herfra...
VIKTIGSTE FORDELER

Ved ankomst klar til
å leveres ut til ditt team

Maskinvaren er
ETL-oppført og i
henhold til UL 60601-1*

2 års standard
garanti**

Installasjon av
BatteryPro programvare
for overvåkning

Støtte for flere
leverandører –
ett kontaktpunkt

Bruk ditt eget
utstyr eller kjøp
gjennom oss

Vår maskinvare er ETL-oppført. I henhold til UL 6061-1. CAN/CSA C22.2 nO.601.1 og IEC/EN 60601-1-1 medisinske
sikkerhetsstandarder
**2 års standard garanti på ALT utstyr levert av TouchPoint Medical (inkludert datamaskiner og perifert utstyr)
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UTVIDEDE
SERVICEPLANER

Beskytt investeringen med vårt forbedrede serviceprogram.
La ekspertene våre sømløst integrere og sette i drift dine nye arbeidsstasjoner
med vår UL-sertifiserte maskinvareintegrasjons-løsning. Velg planen som er riktig
for deg, enten den fokuserer på å minimalisere nedetiden, redusere uforutsette
vedlikeholdskostnader eller frigjøre verdifullt støttepersonell.

RYKK FREMOVER
Tjenester for
produksjonssetting

• Installasjon på stedet
• Pakk ut, kombiner og
tilføy tilbehør
• Oppsett av wake-on power
• Installer programvare
• Utfør kvalitetsinspeksjon
og funksjonalitetskontroll
• Prosjektering av utrullingen
• Opplæring på stedet
• Priser per tralle, minimum 10 traller

HOLD VEDLIKE

Forebyggende vedlikehold
• Du velger antall besøk for
forebyggende vedlikehold per år.
• Våre opplærte teknikere kommer
til stedet og gjennomfører
en omfattende flerpunktsinspeksjon som omfatter trallen,
strømforsyning og batteri
(hvis tilgjengelig).
• Etter at FV er utført fyller
teknikeren ut et skjema
(etter serienummer) med
oversikt over hvilke traller
som har bestått og hva som
trenger reparasjon.

FORSIKRE

Utvidede garantier
• Velg blant:
• Dekning kun for deler
• Service på stedet
(deler og arbeid)
• Betingelser for 3 og 5 år tilgjengelig
• Nye eller eksisterende traller
(opp til ett år fra kjøpsdato)
• Ytterligere rabatter er
tilgjengelig ved kjøp samtidig
med kjøp av trallen

Kontakt din TouchPoint Medical-representant for å få vite mer og diskutere disse serviceprogrammene.
Se touchpointmed.com/contact for å komme i kontakt med din lokale representant.
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