
TOUCHPOINTMED.COM

De medische proCARE™-karren passen bij uw unieke benadering van patiëntenzorg, 
zodat u altijd bij de hand hebt wat u nodig hebt, op de juiste plek en op het juiste moment.

Meer dan een opbergoplossing – 
uw professionele zorgassistent.
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BEHANDEL- 
KARREN

VOORDELEN

Crashkar Crashkar pediatrie Isolatiekar Algemene  
behandelkar

Anesthesie- 
kar

Slimme 
behandelkar

Slimme 
behandelkar 
anesthesie

Lades

Volledig uittrekbaar en 
zacht sluitend ü ü ü ü ü ü ü
Snel verwisselbaar ü ü ü ü ü ü ü
Labelsysteem ü ü ü ü ü ü ü
Verwijderbare en 
verwisselbare inzetten ü ü ü ü ü ü ü

Veiligheid

Verzegelingsmechanismen ü ü ü ü ü ü ü
Sleutelvergrendeling ü ü
RFID-toegang ü ü ü
Centrale vergrendeling
*Vergrendeling per lade ü ü * ü *
Duurzame constructie en hybride ontwerp

Zwenkwielen
Parkeerrem en  
stuurbaar/directioneel 

ü ü ü ü ü ü ü

Statische of dynamische  
VESA-bevestiging ü ü
Opladen met 
uitgeschakelde ventilator ü ü
520WH mobiele 
stroomvoorziening ü ü
Toetsenbordhouder ü ü
5 jaar garantie op mechanica ü ü ü ü ü ü ü
2 jaar garantie op 
elektrische onderdelen ü ü ü

Instelbaar 
ladesysteem

Verwijderbare en 
verwisselbare inzetten 

Materiaal met 
antimicrobiële bescherming 

Volledig uittrekbaar 
en zacht sluitend 

Uitbreidbare  
werkoppervlakken  

Meerdere 
beveiligingsopties 

Opladen met  
uitgeschakelde ventilator 

Ergonomisch 
ontwerp 

proCARE™-verpleegkarren zorgen ervoor dat de nodige 
apparatuur, medicatie en andere benodigdheden altijd binnen 
handbereik zijn, wat resulteert in de meest optimale patiëntenzorg.  
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KENMERKEN KAR

Handig en mooi ontwerp 

Comfortabel en efficiënt werken voor betere patiëntenzorg. proCARE™ 
biedt standaardfuncties op alle karren, zodat u altijd bij de hand hebt wat 
u nodig hebt, op de juiste plek en op het juiste moment. 

Ergonomisch ontwerp 
De verpleegkarren van proCARE™ zijn 
voorzien van een duurzame, hybride 
constructie, waarbij de meest geschikte 
en technisch efficiënte materialen zijn 
gebruikt, wat resulteert in een robuust, 
lichtgewicht, eigentijds ontwerp dat op 
ergonomisch vlak optimaal presteert. 

Waarom is dit belangrijk? 

• De kar is zeer duurzaam, maar toch licht van gewicht.

• Minder duwkracht nodig dan bij zwaardere volledig metalen karren.

• Gemakkelijk te manoeuvreren dankzij de vier zwenkwielen (125 mm, 
twee geremd, twee directioneel) met lage rolweerstand op alle 
ondergronden en de handgrepen met pistoolgreep.

• Doordacht ontwerp, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit om aan uw 
strenge eisen en klinische behoeften te voldoen.

• Extra gebruiksgemak dankzij de toetsenbordhouder en dynamische 
monitorbeugel.

Verwijderbare en 
verwisselbare inzetten
Alle laden van proCARE™ zijn 
voorzien van soepel schuivende, 
veelzijdig in te delen en uitneembare 
lade-inzetten.

Waarom is dit belangrijk?

• Snel en eenvoudig voorraden aanvullen tot de 
minimumstockaantallen, zodat de kar altijd de hulpmiddelen bevat 
die u nodig hebt.

• Verwijderbare antimicrobiële en gemakkelijk reinigbare lade-inzetten.

• De lade-inzetten kunnen op het werkblad van de kar worden gelegd 
voor gebruik op de optimale ergonomische hoogte.

• De karren hoeven niet terug naar de apotheek om te worden bijgevuld. 

Volledig uittrekbaar 
en zacht sluitend
Alle laden van proCARE™ 
zijn volledig uittrekbaar en 
sluiten zacht door de soepele, 
hoogwaardige ladegeleiders.

Waarom is dit belangrijk?

• 100% visuele en fysieke toegang tot de inhoud van uw lade.

• Handig en snel.

• Combineert maximale capaciteit met maximale toegankelijkheid.

• Ondersteuning voor zwaardere objecten en apparatuur, terwijl de kar 
soepel en probleemloos kan worden bewogen en gebruikt.

Instelbaar ladesysteem
Het modulaire ladesysteem 
van proCARE™ kan worden 
geconfigureerd om te voldoen aan 
uw gebruiks- en workfloweisen van 
vandaag, maar kan in de toekomst 
altijd weer worden aangepast als 
uw behoeften en eisen veranderen.

Waarom is dit belangrijk?

• De configuratie van de laden is aan te passen aan uw wensen 
en behoeften.

• De laden die het meest worden gebruikt, kunnen worden verplaatst 
naar de meest ergonomische positie, wat de belasting voor 
zorgverleners vermindert.

• Dingen veranderen – en proCARE™ past zich aan uw veranderende 
behoeften aan.

• Investeren in proCARE™ betekent een einde aan de onzekerheid 
bij steeds veranderende workflows en voorraden.
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KENMERKEN KAR

Opladen met 
uitgeschakelde ventilator
De aangedreven karren 
van proCARE™ zijn uitgerust 
met een stille oplaadfunctie 
(met uitgeschakelde ventilator), 
wat ook de circulatie van schadelijke 
verontreinigingen tegengaat.

Waarom is dit belangrijk?

• Steriliteit van omgevingen kan worden gegarandeerd.

• Betere infectiebeheersing.

• Patiënten komen makkelijker tot rust in een stillere omgeving.

• Draagt positief bij tot betere zorgresultaten en patiënttevredenheid.

Materiaal met 
antimicrobiële 
bescherming
De karren van proCARE™ zijn 
gemaakt van antimicrobiële 
materialen, die in alle oppervlakken 
die frequent worden aangeraakt zijn 
verwerkt in plaats van plaatselijk 
aangebracht. Deze antimicrobiële 
eigenschappen zorgen voor 
langdurige bescherming.

Waarom is dit belangrijk?

• Hygiënisch ontwerp: vertraagt de groei van bacteriën op de 
oppervlakken van de kar.

• Vermindert de kans dat patiënten ziekenhuisinfecties oplopen.

• Gemoedsrust voor verzorgenden.

• Betere patiëntenzorg en grotere tevredenheid.

Uitbreidbare 
werkoppervlakken
De uitschuifbare werkbladen links 
en rechts vergroten het beschikbare 
werkoppervlak van uw proCARE™-kar 
met 60% wanneer dat nodig is.

Waarom is dit belangrijk?

• Maximale werkruimte, met een minimaal vloeroppervlak. 

• Ruimte voor uw werkzaamheden en voorraadcontrole.

• Comfortabel en toegankelijk voor meerdere gebruikers.

• Extra ruimte wanneer u die nodig hebt.

Meerdere 
beveiligingsopties
proCARE™ biedt een breed 
scala aan beveiligingsopties ter 
ondersteuning van een volledig 
reeks toepassingen.

Waarom is dit belangrijk?

• Alle karren en laden zijn voorzien van verzegelingsmechanismen, 
zodat u ervan op aan kunt dat een lade die u volledig hebt bijgevuld, 
klaar is voor gebruik en er niets uit is gehaald.

• Met proCARE™ kunt u zelf het beveiligingsniveau kiezen en bepalen 
wie toegang krijgt en wie niet.

• Met de “Tap and Go”-RFID-toegangsbeveiliging is de proCARE™-kar 
veilig, snel en gemakkelijk toegankelijk.

• Vergrendeling van de afzonderlijke laden met gebruikersspecifieke 
toegang zorgt ervoor dat gereguleerde stoffen veilig zijn 
opgeborgen en de productiviteit gewaarborgd blijft.
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BEHANDEL- 
KARREN

Materiaal met 
antimicrobiële 
bescherming

Zwenkwielen 
(twee geremd en twee stuurbaar/
directioneel)

Meer dan een opbergoplossing – proCARETM-karren 
zijn uw professionele zorgassistent.

Optimaliseer uw workflow, 
verminder vermoeidheid bij 
het personeel en verbeter de 
patiëntenzorg met medische 
behandelkarren waarmee u altijd bij 
de hand hebt wat u nodig hebt, op de 
juiste plek en op het juiste moment.

Labelsysteem

Touchscreen 
met RFID-
toegang

Centrale vergrendeling en per lade  
(centrale vergrendeling getoond)
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BEHANDEL- 
KARREN

Ladegrepen

Volledig uittrekbaar 
en zacht sluitend

Verwijderbare en 
verwisselbare inzetten

520WH mobiele 
stroomvoorziening en opladen 
met uitgeschakelde ventilator

Toetsenbordhouder

Statische of dynamische  
VESA-bevestiging 
(scannerbeugel getoond)

Links en rechts uitbreidbare 
werkoppervlakken

Verzegelings- 
mechanismen
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CRASHKAR

Gemakkelijk te manoeuvreren
• Ergonomische handgrepen om geen extra handelingen te 

hoeven verrichten als tijd van cruciaal belang is.

• Robuust, lichtgewicht, eigentijds ontwerp en bestand tegen 
intensief gebruik bij spoedbehandelingen.

• Gemakkelijk te manoeuvreren en minder duwkracht nodig 
dan bij zwaardere volledig metalen karren. Vier zwenkwielen 
(125 mm, twee geremd, twee directioneel) met lage rolweerstand 
op alle ondergronden en handgrepen met pistoolgreep.

Alles op voorraad, altijd klaar voor gebruik
• Alle laden zijn voorzien van een verzegelingsmechanisme, 

zodat u snel kunt zien of de kar gevuld is en klaar voor gebruik.

• Uitneembare antimicrobiële polymeer lade-inzetten voor een 
gemakkelijke reiniging.

• De laden kunnen afzonderlijk tot de minimumstockaantallen 
worden bijgevuld, zodat het niet nodig is de hele kar naar 
de apotheek te brengen om te worden bijgevuld.

Uitbreidbaar werkoppervlak 
met uitschuifbare schrijftafels
• De uitschuifbare schrijftafels links en rechts vergroten het 

beschikbare werkoppervlak van uw proCARE™-kar met 
60% wanneer dat nodig is. 

• Comfortabel en toegankelijk voor meerdere gebruikers, 
met extra ruimte als u die nodig hebt.

• Maximale werkruimte, met een minimaal vloeroppervlak.

Snel en gemakkelijk toegang tot de juiste 
apparatuur, medicijnen en benodigdheden 
tijdens kritieke spoedbehandelingen.

Crashkar

CONFIGURATIE LADE 

Afmetingen Maximale  
belasting Aantal

76 mm 9,07 kg 3

152 mm 11,34 kg 2

228 mm 13,61 kg 1
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Defibrillatorhouder  
Verstelbaar defibrillatorplatform voor hoekmontage, met plaats 
voor een breed scala aan apparatuur.

Infuusstandaard met vier haken 
In hoogte verstelbare chromen infuusstandaard met vier haken 
voor hoekmontage.

Zuurstoffleshouder  
Veilige opslag voor zuurstofflessen in de maten C & D/M-9 & M-15.

Accessoirerails
Accessoirerails om gemakkelijk een veelheid aan accessoires toe 
te voegen.

Reanimatietafel 
De reanimatietafel van ziekenhuiskwaliteit biedt een glad, hard en 
vlak oppervlak voor hartmassage.

Plank voor afzuigapparatuur 
Stevig platform met verstelbare houders, geschikt voor een breed 
scala aan apparatuur.

Houder naaldencontainer 
Verstelbare houder voor naaldencontainers, geschikt voor een groot 
aantal vormen en maten.

Verdeelstekker voor ziekenhuisgebruik  
Verdeelstekker voor ziekenhuisgebruik met vier stopcontacten, 
voor veilig gebruik in de buurt van patiënten.

Kabelhouder 
Gladde, gevormde kabelhouder voor het veilig en netjes opbergen 
van netsnoeren en kabels.

Accessoires crashkar

Defibrillatorhouder

Zuurstoffleshouder  

Houder 
naaldencontainer 

Reanimatietafel 

Accessoirerails

Plank voor  
afzuigapparatuur

Verdeelstekker 
voor 
ziekenhuisgebruik 
en kabelhouder

CRASHKAR

Verzegelings- 
mechanismen

Infuusstandaard  
met vier haken 
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CRASHKAR PEDIATRIE

Gemakkelijk te manoeuvreren
• Ergonomische handgrepen om geen extra handelingen 

te hoeven verrichten als tijd van cruciaal belang is.

• Robuust, lichtgewicht, eigentijds ontwerp en bestand tegen 
intensief gebruik bij spoedbehandelingen.

• Gemakkelijk te manoeuvreren en minder duwkracht nodig 
dan bij zwaardere volledig metalen karren. Vier zwenkwielen 
(125 mm, twee geremd, twee directioneel) met lage rolweerstand 
op alle ondergronden en handgrepen met pistoolgreep.

Alles op voorraad, altijd klaar voor gebruik
• Alle laden zijn voorzien van een verzegelingsmechanisme, 

zodat u snel kunt zien of de kar gevuld is en klaar voor gebruik.

• Uitneembare antimicrobiële polymeer lade-inzetten voor een 
gemakkelijke reiniging.

• De laden kunnen afzonderlijk op par level worden bijgevuld, 
zodat het niet nodig is de hele kar naar de apotheek te brengen 
om te worden bijgevuld.

Uitbreidbaar werkoppervlak 
met uitschuifbare schrijftafels
• De uitschuifbare schrijftafels links en rechts vergroten het 

beschikbare werkoppervlak van uw proCARE™-kar met 
60% wanneer dat nodig is. 

• Comfortabel en toegankelijk voor meerdere gebruikers, 
met extra ruimte als u die nodig hebt.

• Maximale werkruimte, met een minimaal vloeroppervlak.

Snelle en gemakkelijke toegang met visuele 
identificatie tot de juiste benodigdheden 
en medicijnen voor kinderen.

Crashkar pediatrie

CONFIGURATIE LADE 

Afmetingen Maximale  
belasting Aantal

76 mm 9,07 kg 8

152 mm 11,34 kg 1
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CRASHKAR PEDIATRIE

Defibrillatorhouder 
Verstelbaar defibrillatorplatform voor hoekmontage, met plaats 
voor een breed scala aan apparatuur.

Infuusstandaard met vier haken 
In hoogte verstelbare chromen infuusstandaard met vier haken 
voor hoekmontage.

Zuurstoffleshouder  
Veilige opslag voor zuurstofflessen in de maten C & D/M-9 & M-15.

Accessoirerails 
Accessoirerails om gemakkelijk een veelheid aan accessoires toe 
te voegen.

Reanimatietafel 
De reanimatietafel van ziekenhuiskwaliteit biedt een glad, hard en 
vlak oppervlak voor hartmassage.

Plank voor afzuigapparatuur 
Stevig platform met verstelbare houders, geschikt voor een breed 
scala aan apparatuur.

Houder naaldencontainer 
Verstelbare houder voor naaldencontainers, geschikt voor een groot 
aantal vormen en maten.

Verdeelstekker voor ziekenhuisgebruik  
Verdeelstekker voor ziekenhuisgebruik met vier stopcontacten, 
voor veilig gebruik in de buurt van patiënten.

Kabelhouder 
Gladde, gevormde kabelhouder voor het veilig en netjes opbergen 
van netsnoeren en kabels.

Accessoires crashkar pediatrie

Defibrillatorhouder

Houder 
naaldencontainer 

Reanimatietafel 

Accessoirerails

Verdeelstekker 
voor 
ziekenhuisgebruik 
en kabelhouder

Infuusstandaard  
met vier haken 

Zuurstoffleshouder  

Plank voor  
afzuigapparatuur

Verzegelings- 
mechanismen
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ISOLATIEKAR

Antimicrobiële materialen
• Alle oppervlakken die frequent worden aangeraakt bevatten een 

ingebouwde antimicrobiële technologie, die de groei van bacteriën 
en schimmels tegengaat.

• Vermindert de kans op ziekenhuisinfecties en zorgt voor 
gemoedsrust bij medisch personeel.

• De antimicrobiële verbindingen worden in het proCARE™-materiaal 
verwerkt op het ogenblik van fabricage en bieden permanente 
bescherming tijdens de verwachte levensduur van het product.

Volledig uittrekbare laden met uitneembare 
lade-inzetten
• Alle laden van proCARE™ zijn volledig uittrekbaar en sluiten zacht 

door de soepele, hoogwaardige ladegeleiders, zodat de inhoud 
altijd goed zichtbaar en toegankelijk is.

• Verwijderbare antimicrobiële en gemakkelijk reinigbare 
lade-inzetten.

• Snelle en eenvoudige herbevoorrading, met gebruik van 
minimumstockaantallen zodat de kar altijd de nodige 
artikelen bevat.

Uitbreidbaar werkoppervlak 
met uitschuifbare schrijftafels
• De uitschuifbare schrijftafels links en rechts vergroten het 

beschikbare werkoppervlak van uw proCARE™-kar met 
60% wanneer dat nodig is. 

• Comfortabel en toegankelijk voor meerdere gebruikers, met extra 
ruimte als u die nodig hebt.

• Maximale werkruimte, met een minimaal vloeroppervlak.

Minimaliseer het risico op verspreiding 
van ziektekiemen, ziekteverwekkers en 
infecties door PBM’s snel en gemakkelijk 
op te bergen.

Isolatiekar

CONFIGURATIE LADE 

Afmetingen Maximale  
belasting Aantal

76 mm 9,07 kg 1

228 mm 13,61 kg 3
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ISOLATIEKAR

Accessoirerails 
Accessoirerails om gemakkelijk een veelheid aan accessoires toe 
te voegen.

Opbergbak van polymeer 
Multifunctionele opbergbak voor eenvoudige toegang tot 
en opbergen van vaak gebruikte voorwerpen.

Houder reinigingsdoekjes 
De verstelbare houder biedt gemakkelijke toegang tot dispensers 
van handdesinfecteringsmiddel en reinigingsdoekjes.

Handschoenenhouder
Snelle en gemakkelijke toegang tot wegwerphandschoenen.

Afvalbakje 
Het afvalbakje met deksel maakt het gemakkelijk om ongewenste 
voorwerpen snel weg te werpen.

Set ladeverdelers 
Koppelbare ladeverdelers, 4 naast elkaar, en 6 achter elkaar. 

Etikethouder lade 
Etikethouders zorgen voor een snelle en eenvoudige identificatie 
van de lade-inhoud.

Accessoires isolatiekar

Handschoenen- 
houder

Etikethouder 
lade 

Afvalbakje 

Accessoirerails

Opbergbak 
van polymeer 
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ALGEMENE  
BEHANDELKAR

Veelzijdig opslagsysteem voor het opbergen 
van benodigdheden, volgens uw behoeften.
• Het modulaire ladesysteem van proCARE™ kan worden 

geconfigureerd om te voldoen aan uw gebruiks- en 
workfloweisen van vandaag, maar kan in de toekomst altijd 
weer worden aangepast als uw behoeften en eisen veranderen.

• Een volledig assortiment aan accessoires om een mobiele 
opbergoplossing te realiseren die voldoet aan uw unieke 
behoeften en situatie.

• De configuratie van de laden is aan te passen aan uw wensen 
en behoeften.

• Extra ruimte wanneer u die nodig hebt.

• Maximale werkruimte, met een minimaal vloeroppervlak.

Antimicrobiële materialen
• Alle oppervlakken die frequent worden aangeraakt bevatten 

een ingebouwde antimicrobiële technologie, die de groei van 
bacteriën en schimmels tegengaat.

• Vermindert de kans op ziekenhuisinfecties en zorgt voor 
gemoedsrust bij medisch personeel.

• De antimicrobiële verbindingen worden in het proCARE™-materiaal 
verwerkt op het ogenblik van fabricage en bieden permanente 
bescherming tijdens de verwachte levensduur van het product.

Volledig uittrekbare laden met uitneembare 
lade-inzetten
• Alle laden van proCARE™ zijn volledig uittrekbaar en sluiten 

zacht door de soepele, hoogwaardige ladegeleiders, zodat de 
inhoud altijd goed zichtbaar en toegankelijk is.

• Verwijderbare antimicrobiële en gemakkelijk reinigbare 
lade-inzetten.

• Snelle en eenvoudige herbevoorrading, met gebruik van 
minimumstockaantallen zodat de kar altijd de nodige 
artikelen bevat.

Flexibele en georganiseerde 
opbergoplossing, eenvoudig 
aan te passen aan uw behoeften.

Algemene behandelkar

CONFIGURATIE LADE 

Afmetingen Maximale  
belasting Aantal

76 mm 9,07 kg 3

152 mm 11,34 kg 2

228 mm 13,61 kg 1
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ALGEMENE  
BEHANDELKAR

Accessoirerails 
Accessoirerails om gemakkelijk een veelheid aan accessoires toe 
te voegen.

Opbergbak van polymeer
Multifunctionele opbergbak voor eenvoudige toegang tot en 
opbergen van vaak gebruikte voorwerpen.

Houder reinigingsdoekjes
De verstelbare houder biedt gemakkelijke toegang tot dispensers 
van handdesinfecteringsmiddel en reinigingsdoekjes.

Handschoenenhouder
Snelle en gemakkelijke toegang tot wegwerphandschoenen.

Afvalbakje  
Het afvalbakje met deksel maakt het gemakkelijk om ongewenste 
voorwerpen snel weg te werpen.

Set ladeverdelers
Lade-inzet met afsluitbaar deksel voor het veilig opbergen van 
medicijnen en benodigdheden.

Etikethouder lade
Koppelbare ladeverdelers, 4 naast elkaar, en 6 achter elkaar. 

Ergonomische handgrepen om te sturen
Ergonomische handgrepen voor optimale wendbaarheid van de kar.

Accessoires bovenruimte
Functionele opbergoplossingen om benodigdheden in de buurt 
op te bergen en uw werkruimte te maximaliseren.

Accessoires algemene behandelkar

Opbergbak 
van polymeer

Houder  
reinigings-
doekjes 

Hand-
schoenen- 
houder

Afvalbakje

Ergonomische 
handgrepen 
om te sturen

Accessoirerails

Accessoires 
bovenruimte

Etikethouder 
lade 
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BEHANDELKAR 
ANESTHESIE

Veilig en betrouwbaar
• Met de “Tap and Go”-RFID-toegangsbeveiliging is de 

proCARE™-kar veilig, snel en gemakkelijk toegankelijk.

• Vergrendeling van de afzonderlijke laden met gebruikersspecifieke 
toegang zorgt ervoor dat gereguleerde stoffen veilig zijn 
opgeborgen en de productiviteit gewaarborgd blijft.

• Touchpadbeveiliging met ondersteuning voor max. 2.000 gebruikers, 
voor hoog- of laagfrequent gebruik, inclusief de volgende 
typen kaarten: MIFARE, HID, EM, en Wiegand.

Volledig uittrekbare laden met uitneembare 
lade-inzetten
• Alle laden van proCARE™ zijn volledig uittrekbaar en sluiten 

zacht door de soepele, hoogwaardige ladegeleiders, zodat de 
inhoud altijd goed zichtbaar en toegankelijk is.

• Verwijderbare antimicrobiële en gemakkelijk reinigbare 
lade-inzetten.

• Snelle en eenvoudige herbevoorrading, met gebruik van 
minimumstockaantallen zodat de kar altijd de nodige 
artikelen bevat.

Uitbreidbaar werkoppervlak 
met uitschuifbare schrijftafels
• De uitschuifbare schrijftafels links en rechts vergroten het 

beschikbare werkoppervlak van uw proCARE™-kar met 
60% wanneer dat nodig is. 

• Comfortabel en toegankelijk voor meerdere gebruikers, 
met extra ruimte als u die nodig hebt.

• Maximale werkruimte, met een minimaal vloeroppervlak.

Veilige en handige toegang tot 
medicijnen, gereguleerde stoffen 
en voorraden in één lade.

Behandelkar anesthesie

CONFIGURATIE LADE 

Afmetingen Maximale  
belasting Aantal

76 mm 9,07 kg 8

152 mm 11,34 kg 1
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BEHANDELKAR 
ANESTHESIE

Infuusstandaard met vier haken 
In hoogte verstelbare chromen infuusstandaard met vier haken 
voor hoekmontage. 

Accessoirerails 
Accessoirerails om gemakkelijk een veelheid aan accessoires toe 
te voegen.

Opbergbak van polymeer
Multifunctionele opbergbak voor eenvoudige toegang tot en 
opbergen van vaak gebruikte voorwerpen.

Handschoenenhouder 
Snelle en gemakkelijke toegang tot wegwerphandschoenen.

Houder naaldencontainer 
Verstelbare houder voor naaldencontainers, geschikt voor een groot 
aantal vormen en maten.

Set ladeverdelers 
Koppelbare ladeverdelers, 4 naast elkaar, en 6 achter elkaar. 

Etikethouder lade 
Etikethouders zorgen voor een snelle en eenvoudige identificatie 
van de lade-inhoud.

Labeldispenser met 18 slots 
De anesthetische etiketdispenser kan tot 18 rollen anesthetische 
etiketten bevatten en ordenen.

Accessoires bovenruimte
Functionele opbergoplossingen om benodigdheden in de buurt 
op te bergen en uw werkruimte te maximaliseren.

Accessoires behandelkar anesthesie

Labeldispenser  
met 18 slots 

Handschoenen- 
houder

Houder 
naaldencontainer 

Accessoirerails

Accessoires 
bovenruimte

Etikethouder 
lade 
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SLIMME BEHANDELKAR

Geavanceerde stroomvoorziening
• LiFe (Lithium-Ion Fosfaat)-batterij, optie voor garantie voor een 

periode van 3 jaar/2.500 cycli.

• Kan worden geconfigureerd voor voeding op gelijkstroom (DC), 
wisselstroom (AC) of een combinatie van beide.

• Onze voor gelijkstroom geoptimaliseerde voeding met instelbaar 
voltage is 20% efficiënter dan andere AC-opties op de markt.

Technologie op wielen!
• Alle laden zijn voorzien van een verzegelingsmechanisme, 

zodat u snel kunt zien of de kar gevuld is en klaar voor gebruik.

• Uitneembare antimicrobiële polymeer lade-inzetten voor een 
gemakkelijke reiniging.

• De laden kunnen afzonderlijk tot de minimumstockaantallen worden 
bijgevuld, zodat het niet nodig is de hele kar naar de apotheek 
te brengen om te worden bijgevuld.

Veilig en betrouwbaar
• Met de “Tap and Go”-RFID-toegangsbeveiliging is de 

proCARE™-kar veilig, snel en gemakkelijk toegankelijk.

• Vergrendeling van de afzonderlijke laden met gebruikersspecifieke 
toegang zorgt ervoor dat gereguleerde stoffen veilig zijn 
opgeborgen en de productiviteit gewaarborgd blijft.

• Touchpadbeveiliging met ondersteuning voor max. 2.000 gebruikers, 
voor hoog- of laagfrequent gebruik, inclusief de volgende typen 
kaarten: MIFARE, HID, EM, en Wiegand.

Georganiseerde opbergoplossing met 
geïntegreerde technologie, voor optimale 
zorg met toegang tot patiëntinformatie 
en zorgbenodigdheden.

Slimme behandelkar

CONFIGURATIE LADE 

Afmetingen Maximale  
belasting Aantal

76 mm 9,07 kg 2

152 mm 11,34 kg 2

228 mm 13,61 kg 1

Toetsenbordhouder N.v.t. 1
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SLIMME BEHANDELKAR

Infuusstandaard met vier haken 
In hoogte verstelbare chromen infuusstandaard met vier haken 
voor hoekmontage.

Accessoirerails 
Accessoirerails om gemakkelijk een veelheid aan accessoires toe 
te voegen.

Opbergbak van polymeer 
Multifunctionele opbergbak voor eenvoudige toegang tot en 
opbergen van vaak gebruikte voorwerpen.

Houder reinigingsdoekjes 
De verstelbare houder biedt gemakkelijke toegang tot dispensers 
van handdesinfecteringsmiddel en reinigingsdoekjes.

Handschoenenhouder 
Snelle en gemakkelijke toegang tot wegwerphandschoenen.

Houder naaldencontainer 
Verstelbare houder voor naaldencontainers, geschikt voor een groot 
aantal vormen en maten.

Technologische accessoires 
Voeg een all-in-one 24-inch computer, toetsenbord, muis en 
draadloze scanner toe, passend bij uw workflow.

Accessoires slimme behandelkar

Opbergbak 
van  
polymeer 

Technologische 
accessoires

Dynamische monitor/
AIO-bevestiging

All-in-one 
computer
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SLIMME BEHANDELKAR 
ANESTHESIE

Veilig en betrouwbaar
• Met de “Tap and Go”-RFID-toegangsbeveiliging is de 

proCARE™-kar veilig, snel en gemakkelijk toegankelijk.

• Vergrendeling van de afzonderlijke laden met 
gebruikersspecifieke toegang zorgt ervoor dat gereguleerde 
stoffen veilig zijn opgeborgen en de productiviteit 
gewaarborgd blijft.

• Touchpadbeveiliging met ondersteuning voor max. 2.000 gebruikers, 
voor hoog- of laagfrequent gebruik, inclusief de volgende typen 
kaarten: MIFARE, HID, EM, en Wiegand.

Geavanceerde stroomvoorziening
• LiFe (Lithium-Ion Fosfaat)-batterij, optie voor garantie voor een 

periode van 3 jaar/2.500 cycli.

• Kan worden geconfigureerd voor voeding op gelijkstroom (DC), 
wisselstroom (AC) of een combinatie van beide.

• Onze voor gelijkstroom geoptimaliseerde voeding met instelbaar 
voltage is 20% efficiënter dan andere AC-opties op de markt.

Technologie op wielen!
• Statische en dynamische VESA-bevestiging voor een all-in-one 

computer (max. 24 inch) en technologische randapparatuur.

• Geïntegreerd uitschuifbaar toetsenbord voor het inzien, 
invoeren en bewerken van patiëntendossiers, met alle 
benodigde opbergruimte.

• Een volledig assortiment aan technologische accessoires 
ter ondersteuning van uw anesthetische workflow.

Technologie en functionaliteit om te voldoen 
aan uw eisen voor opbergen, organiseren en 
beveiligen van de anesthetische omgeving.

Slimme behandelkar anesthesie

CONFIGURATIE LADE 

Afmetingen Maximale  
belasting Aantal

76 mm 9,07 kg 7

152 mm 11,34 kg 1

Toetsenbordhouder N.v.t. 1
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SLIMME BEHANDELKAR 
ANESTHESIE

Infuusstandaard met vier haken 
In hoogte verstelbare chromen infuusstandaard met vier haken 
voor hoekmontage.

Accessoirerails  
Accessoirerails om gemakkelijk een veelheid aan accessoires toe 
te voegen.

Opbergbak van polymeer 
Multifunctionele opbergbak voor eenvoudige toegang tot en 
opbergen van vaak gebruikte voorwerpen.

Handschoenenhouder 
Snelle en gemakkelijke toegang tot wegwerphandschoenen.

Afvalbakje  
Het afvalbakje met deksel maakt het gemakkelijk om ongewenste 
voorwerpen snel weg te werpen.

Houder naaldencontainer
Verstelbare houder voor naaldencontainers, geschikt voor een groot 
aantal vormen en maten.

Technologische accessoires
Voeg een all-in-one 24-inch computer, toetsenbord, muis en 
draadloze scanner toe, passend bij uw workflow.

Accessoires slimme behandelkar anesthesie

Vaste monitor/
AIO-bevestigingskolom

All-in-one 
computer

Infuusstandaard  
met vier haken 

Houder 
naaldencontainer 

Technologische 
accessoires

Accessoirerails

Handschoenen- 
houder
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SPECIFICATIES 
KAR
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Afmetingen 730 mm (breedte) x 557 mm (diepte) x 1031 mm (hoogte)

Duurzame constructie Het sterke frame bestaat uit een robuuste maar lichtgewicht aluminium 
frameconstructie, afgewerkt met gladde, lichtgewicht poedercoating. 

Hybride ontwerp
Voor elk aspect van het karsysteem zijn de meest geschikte en 
efficiënte technische materialen gebruikt, wat resulteert in een robuust, 
lichtgewicht en eigentijds ontwerp.

Werkoppervlakken
Het werkblad, de ladefronten, lade-inzetten, handgrepen, uittrekbare 
werkbladen en de bodem/stootranden zijn gemaakt van glad, warm 
aanvoelend, spuitgegoten polymeer met antimicrobiële eigenschappen.

Wielen Vier zwenkwielen (125 mm, twee geremd, twee directioneel) met lage 
rolweerstand op alle ondergronden.

Voeding

UL-gecertificeerd 520WH, schakelbaar (115VAC of 230VAC), 
geavanceerd systeem voor een combinatie van stroomtoevoer en 
batterijen, en beheersoftware. Ontworpen voor gemakkelijke toegang 
voor integratie.

Opties voor 
plaatsing computer Dynamische arm en vast/statisch.

SPECIFICATIES 
KAR
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SPECIFICATIES 
LADE

Alles op de juiste plek 

Orden en bewaar medicatie en benodigdheden efficiënt en veilig, zodat u 
zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is: de zorg voor patiënten. 

Donkerblauw
120-002408-06 

Paars
120-002408-08 

Geel
120-002408-03

Groen
120-002408-10

Lichtblauw
120-002408-05 

Oranje
120-002408-09

Rood
120-002408-02 

Roomwit
120-002408-01

Roze
120-002408-07 

Taupe
120-002408-04

Schuifsysteem
• Hoogwaardige constructie met kogellagers, 

volledig uittrekbaar, zacht sluitend, behalve de laden 
met veiligheidsvergrendeling.

Ladeverdelers
• Er is een assortiment aan sets ladeverdelers 

verkrijgbaar, om de lade-inzetten aan te passen 
aan de op te bergen benodigdheden. 

Ladegrepen
• Opklikbare handgrepen om indien nodig snel 

van kleur te veranderen.

• Verkrijgbaar in 10 kleuren. Zie onderstaande lijst.

Verwijderbare en verwisselbare inzetten
• Constructie van glad, gegoten polymeer 

en scheurbestendig.

• Alle kenmerken van de laden en uitneembare 
inzetten zijn gebaseerd op de wereldwijde 
ISO-norm van 400 mm x 600 mm.

• De lade-inzetten zijn snel te verwisselen of uit het 
frame te halen en op het werkblad te plaatsen, 
voor een optimale ergonomische ervaring.

• Na het verzamelen, opbergen en ordenen van 
alle benodigdheden kan de inzet eenvoudig in het 
ladeframe worden teruggeschoven.

Uitgetrokken lade-inzet met verdelersUitgetrokken ladeframe, met lade met 
inzetten boven op het werkblad geplaatst

Uitgetrokken lade, geen verdelers
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SPECIFICATIES 
LADE

76 mm

max. 9,07 kg

152 mm 

max. 11,34 kg

228 mm 

max. 13,61 kg
Toetsenbord- 

houder

Crashkar 3 2 1 N.v.t.

Crashkar 
pediatrie 8 1 N.v.t. N.v.t.

Isolatiekar 1 N.v.t. 3 N.v.t.

Algemene  
behandelkar 3 2 1 N.v.t.

Behandelkar 
anesthesie 8 1 N.v.t. N.v.t.

Slimme behandelkar 2 2 1 1

Slimme behandelkar 
anesthesie 7 1 N.v.t. 1

Afmetingen laden en max. belasting

76 mm  
lade-inzet

76 mm  
set ladeverdelers

76 mm  
lade-inzet medicijnen

Toetsenbordhouder
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BEVEILIGINGS- 
OPTIES

Beveiliging en opslag gedurende de hele workflow

Dankzij meerdere beveiligingsopties kunt u het juiste beveiligingsniveau 
toepassen voor efficiënt gebruik en controle van medicatie en gereguleerde 
stoffen – van apotheek tot aan het bed.

Beveiligingsopties voor uw situatie 
• Mogelijkheid tot verzegeling per lade, voor alle laden.

• Vergrendeling per lade of centraal, met secundaire 
vergrendelingsmogelijkheden voor gereguleerde stoffen.

• Alles vergrendelen/ontgrendelen – centrale 
sleutelvergrendeling & eLock.

• eLock-mogelijkheden:

• eLock-touchscreen.
• PIN/PROX (meerdere frequenties) voor 

max. 2.000 gebruikers.
• RFID-toegang MIFARE® Classic 4k, MIFARE Plus® 2k, 

MIFARE® DESFire 4k, HID® iCLASS en 125kHz Prox 
en EM 125kHz Prox. 

• Opheffen centrale sleutelvergrendeling.

Verzegelingsmechanismen

Touchscreen 
met RFID-
toegang

Centrale vergrendeling en per lade  
(centrale vergrendeling getoond)
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BEVEILIGINGS- 
OPTIES

Capacitief touchscreenCentrale sleutelvergrendelingVerzegelingsmechanismen

Verzegelings- 
mechanismen

Centrale 
sleutelvergrendeling

Centrale  
eLock-vergrendeling

eLock-vergrendeling  
per lade

Crashkar ü

Crashkar 
pediatrie ü

Isolatiekar ü ü

Algemene behandelkar – 
eLock-vergrendeling ü ü ü

Algemene behandelkar – 
Sleutelvergrendeling ü ü

Behandelkar 
anesthesie ü ü ü

Slimme behandelkar ü ü ü

Slimme behandelkar 
anesthesie ü ü ü

Opties voor vergrendeling
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SOFTWARE- 
PLATFORM

Besteed minder tijd aan het 
beveiligen en beheren van voorraad 
en meer tijd aan patiëntenzorg. 



29TOUCHPOINTMED.COM

SOFTWARE- 
PLATFORM

Software beschikbaar voor de Slimme behandelkar en Slimme behandelkar anesthesie van proCARE™.

EFFICIËNTIE 

• Gecentraliseerd voorraad- 
en formulariumbeheer. 

• Voorraad volgen met behulp van 
draadloze barcodetechnologie.

• Eenvoudige rapportage- 
en systeeminterface voor 
het registreren van verbruik en 
het aanvullen van voorraden.

• Vloeiend schakelen tussen online 
en offline (buiten het netwerk) 
om gegevens in de cache 
automatisch te synchroniseren.

VEILIGHEID 

• Gebruikersauthenticatie 
geïntegreerd met actieve 
directory en/of badgesysteem. 

• Toegangscontrole per lade.

• Gecentraliseerd gebruikersbeheer 
en auditrapportage.

• Toegangsniveaus gekoppeld 
aan configureerbare 
gebruikersprofielen.

FLEXIBILITEIT 

• Ondersteuning voor aangepaste 
interfaces met ZIS-, eMAR- 
en voorraadsystemen.

• Lades kunnen worden 
toegewezen aan patiënten, 
medicijnen of voor algemeen 
gebruik van benodigdheden. 

• Ondersteuning voor het op 
afstand bijwerken van software 
en firmware. 

• Gebruikersauthenticatie, 
configureerbaar voor elke 
combinatie van ID, wachtwoord 
en/of badge.
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UITGEBREIDE 
SERVICEPAKKETTEN

TouchPoint Medical ESP℠ voor proCARE™ 

Bescherm uw investering met ons Geavanceerde Servicepakket. Van integratie 
tot implementatie – TouchPoint Medical is er voor u gedurende de hele 
levenscyclus van onze producten.

Overzicht TouchPoint Medical ESP℠ 

TouchPoint Medical ESP℠ is een uitgebreid pakket van 
implementatiediensten, preventief onderhoud en langere 
garantietermijnen, bedoeld om:

• Downtime te minimaliseren

• Onderhoud te verminderen

• Te besparen op kosten voor ondersteuning en personeel

Tijd is geld
Zorgaanbieders onderschatten vaak hoeveel tijd en middelen 
er nodig zijn om nieuwe producten en software in bestaande 
workflows te integreren. TouchPoint Medical heeft een 
proces gecreëerd om een probleemloze en succesvolle 
implementatie te garanderen.
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UITGEBREIDE 
SERVICEPAKKETTEN

ADVANCE 
Implementatiediensten

• Installatie op locatie

• Uitpakken, integreren en 
bevestigen accessoires

• Aansluiting op voeding

• Inschakeltijd instellen 
(indien van toepassing)

• Software installeren

• Integreren van computer, 
monitor(en), toetsenbord, 
muis en andere randapparatuur

• Uitvoeren van 
kwaliteitsinspectie en 
functionaliteitscontrole

• Gefaseerd uitrollen

• Training op locatie

• Prijs per kar, minimum 10 karren

MAINTAIN 
Preventief onderhoud

• Verminder ongeplande downtime 
door problemen te voorkomen 
voordat ze zich voordoen.

• TouchPoint Medical helpt u bij het 
ontwerpen en implementeren 
van een programma dat uw 
totale ondersteuningskosten kan 
verlagen en de levensduur van uw 
investering kan maximaliseren.

• U kiest zelf het aantal preventieve 
onderhoudsbezoeken per jaar.

• Onze getrainde technici komen 
op locatie om een uitgebreide 
meerpuntsinspectie van de kar, 
de stroomvoorziening en de 
batterij (indien van toepassing) 
uit te voeren.

ASSURANCE 
Extra garantie

• Behandelkarren spelen een 
cruciale rol in de workflow 
in ziekenhuizen. Voorkom 
downtime met probleemloze 
vervanging van onderdelen 
en een snelle reactie van 
TouchPoint Medical.

• Keuze uit:

• Dekking van alleen onderdelen

• Onderhoud op locatie 
(onderdelen & arbeid)

• Garantietermijnen van 3 en 5 jaar 

• Nieuwe of bestaande karren 
(tot één jaar na aankoopdatum)

• Extra korting mogelijk bij 
gelijktijdige aanschaf met de kar
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Met de proCARE™-accessoires kunt u behandelkarren configureren voor het opbergen, 
bewaren en beveiligen van de benodigdheden en apparatuur die u elke dag nodig hebt.

PROCARE™ 
ACCESSOIRES

Accessoires lade
Configureer de lades van uw behandelkarren passend bij uw workflow, voor maximale efficiëntie en veiligheid. 

Scannerbeugel,  
Code 2700,  
Presentatiemodus,  
VESA-bevestiging
AP-ASMVESA
Universele scannerbeugel 
met VESA-bevestiging 
voor barcodescanners.

Bekerhouder 
VESA-bevestiging
AP-MEDCUPKIT  
Bekerhouder met 
VESA-bevestiging met 
handige vuldop voor 
brede medische bekers.

Aansluiting e-Signature,  
VESA-bevestiging
AP-ASMVESA 
VESA-bevestiging, 
naar achteren gerichte 
magnetische beugel 
voor apparatuur 
voor elektronisch 
ondertekenen.

VESA-bevestigde accessoires

Breid de mogelijkheden van uw behandelkar uit met technologische randapparatuur ter ondersteuning van uw workflow.

Etikethouder lade 
120-002448-00
Etikethouders zorgen 
voor een snelle en 
eenvoudige identificatie 
van de lade-inhoud.

Lade-inzet
Soepele, verdeelbare 
polymeer lade-inzetten 
voor uitwisselen en 
bijvullen van voorraad.

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

Set ladeverdelers 
Koppelbare ladeverdelers, 
4 naast elkaar, 
en 6 achter elkaar.

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

Lade-inzet voor 
medicijnen 
Lade-inzet met 
afsluitbaar deksel voor 
het veilig opbergen van 
gereguleerde middelen 
en benodigdheden. 

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

Set ladegrepen
Gemakkelijk vast 
te klikken op de lade, 
voor snelle identificatie 
op kleur van afdelingen 
of toepassingen. 
Eén handgreep per lade 
vereist. Specificeer 
de kleur voor elke set.

Donkerblauw
120-002408-06 

Paars
120-002408-08 

Geel
120-002408-03

Groen
120-002408-10

Lichtblauw
120-002408-05 

Oranje
120-002408-09

Rood
120-002408-02 

Wit
120-002408-01

Roze
120-002408-07 

Taupe
120-002408-04
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PROCARE™ 
ACCESSOIRES

Accessoirerails
120-002432-00
Accessoirerails om 
gemakkelijk een veelheid 
aan accessoires toe 
te voegen.

Opbergbak van polymeer 
120-002433-00
Multifunctionele 
opbergbak voor 
eenvoudige toegang tot 
en opbergen van vaak 
gebruikte voorwerpen.

Handschoenenhouder
120-002434-00
Snelle en gemakkelijke 
toegang tot 
wegwerphandschoenen.

Houder reinigingsdoekjes
120-002435-00
De verstelbare houder 
biedt gemakkelijke 
toegang tot dispensers van 
handdesinfecteringsmiddel 
en reinigingsdoekjes.

Houder naaldencontainer
120-002436-00
Verstelbare houder 
voor naaldencontainers, 
geschikt voor een groot 
aantal vormen en maten.

Afvalbakje
120-002437-00
Het afvalbakje met 
deksel maakt het 
gemakkelijk om 
ongewenste voorwerpen 
snel weg te werpen.

Zuurstoffleshouder
120-002438-00
Veilige opslag voor 
zuurstofflessen in de 
maten C & D/M-9 & M-15. 

Plank voor 
afzuigapparatuur
120-002439-00
Stevig platform met 
verstelbare houders, 
geschikt voor een breed 
scala aan apparatuur.

Ergonomische 
handgrepen om te sturen
120-002431-00
Ergonomische 
handgrepen voor 
optimale wendbaarheid 
van de kar.

Accessoires voor bevestiging aan zijkant

Houd apparatuur en benodigdheden binnen bereik, maar uit de weg om uw workflow te optimaliseren. 

All-in-one computer, 
24 inch
7-001108-00
24-Inch medische 
all-in-one computer 
zonder ventilator, met 
antimicrobiële beveiliging 
tegen ziektekiemen.

Verlicht toetsenbord 
AP-AKBACKLIT 
(TOETSENBORD)
AP-AKBACKLITCOV 
(BESCHERMHOES)
Compact toetsenbord 
met goed leesbare blauwe 
LED-toetsen met aan/
uit-schakelaar voor 
achtergrondverlichting.

Optische muis
AP-AMOPTICAL
Optische muis met 
scrollwiel om snel 
door documenten en 
schermen te bewegen.

Afwasbare muis
C13-697
Waterbestendige muis, 
eenvoudig te desinfecteren 
om verspreiding 
van schadelijke 
ziekteverwekkers 
te voorkomen.

Afwasbaar toetsenbord
AP-AKBCRCWASH 
Afwasbaar toetsenbord, 
geschikt voor medische 
reinigingsmiddelen. 
Bestand tegen 
regelmatige reiniging.

Draadloze scanner 
van medische kwaliteit
110-002314-01
Draadloze scanner 
van medische 
kwaliteit met naadloze 
constructie volgens de 
IP65-reinigingsnormen.

Technologische accessoires

Kies de juiste technologische apparatuur om uw workflow te completeren en aan te vullen.
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PROCARE™ 
ACCESSOIRES

Infuusstandaard met 
vier haken
120-002440-00
In hoogte verstelbare 
chromen infuusstandaard 
met vier haken voor 
hoekmontage.

Defibrillatorhouder 
120-002441-00
Verstelbaar 
defibrillatorplatform 
voor hoekmontage, 
met plaats voor een breed 
scala aan apparatuur.

Verdeelstekker  
voor ziekenhuisgebruik
120-002443-00
Verdeelstekker voor 
ziekenhuisgebruik met 
vier stopcontacten, 
voor veilig gebruik in 
de buurt van patiënten.

Opzetframe
120-002444-00
Frame voor het 
plaatsen van diverse 
opbergoplossingen.

Reanimatietafel
AP-AMSSWASH 
De reanimatietafel 
van ziekenhuiskwaliteit 
biedt een glad, hard 
en vlak oppervlak 
voor hartmassage.

Dynamische monitor/
AIO-bevestiging
120-002447-00
Dynamische arm met 
kantelbare/zwenkbare 
VESA-bevestiging 
voor ergonomische 
schermpositionering.

Accessoires voor bevestiging aan achterzijde

Plaats apparatuur op de juiste plaats om uw workflow te vereenvoudigen.

Kabelhouder
120-002442-00
Gladde, gevormde 
kabelhouder voor het 
veilig en netjes opbergen 
van netsnoeren en kabels.

Rail opbergbakjes
120-002456-00
Ophangbeugel 
voor opbergbakjes 
voor meerdere 
opbergoplossingen.

Opbergbakjes
120-002457-00 
Gladde, hangende 
opbergbakjes van 
polymeer, met 
etikethouder en 
geïntegreerde verdelers.

Accessoires bovenruimte

Functionele opbergoplossingen om benodigdheden in de buurt op te bergen en uw werkruimte te maximaliseren.

Opbergplank
120-002461-00
Opbergplank voor 
gebruik boven de kar, 
voor het opbergen, 
organiseren en 
snel gebruiken 
van benodigdheden.

1 rij vergrendelbare 
opbergers
120-002458-00
Een rij van vijf 
doorzichtige kantelbare, 
vergrendbare 
opbergbakjes voor 
het veilig bewaren 
van benodigdheden.

2 rijen vergrendelbare 
opbergers
120-002459-00
Twee rijen van vijf 
doorzichtige kantelbare, 
vergrendbare 
opbergbakjes voor 
het veilig bewaren 
van benodigdheden.

Labeldispenser  
met 18 slots
120-002460-00
De anesthetische 
etiketdispenser kan tot 
18 rollen anesthetische 
etiketten bevatten 
en ordenen.

Type “B” – Noord-Amerika. 
Type “C” – Alle Europese landen (excl. Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta en Cyprus).
Type “F” – Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Zweden, Finland, Noorwegen, Portugal, Spanje en Oost-Europa.
Type “G” – Verenigd Koninkrijk, Ierland, Singapore, Hongkong en het Arabisch schiereiland.
Type “I” – Australië, Nieuw-Zeeland, China en Argentinië.

Vaste monitor/
AIO-bevestigingskolom
120-002446-00
Vaste kolom met 
kantelbare/zwenkbare 
VESA-bevestiging voor 
een stevige bevestiging. 

Voedingskabel, 
spiraal (3,6 m)
TYPE “B”
TYPE “C”
TYPE “F”
TYPE “G”
TYPE “I”
Opties voedingskabel 
voor meerdere 
geografische regio’s. 
Zie onderstaande lijst.
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Een wereldwijd bedrijf met een lokaal karakter

TouchPoint Medical brengt een wereldwijd netwerk van productie, kwaliteit en engineering 

naar de lokale, medische sector. Van kwaliteit en prestaties tot esthetiek en ergonomie, 

wij weten dat een klein detail een groot verschil kan maken voor onze klanten. Wij leveren 

klantgerichte medische technologie en serviceoplossingen aan duizenden ziekenhuizen en 

zorginstellingen over de hele wereld.
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China, Taiwan, Japan,  
Korea, Hongkong 

Kantoor Klantenservice  
en Technische Ondersteuning

Shanghai, China
Tel: (86) 21 5046 3232

Verenigd Koninkrijk 
Kantoor Klantenservice  

en Technische Ondersteuning
Rugby, Verenigd Koninkrijk
Tel: (44) (0) 844 576 1247

Midden-Oosten/Afrika 
Kantoor Klantenservice  

en Technische Ondersteuning
Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Tel: (971) 55 5963 092

Zuidoost-Azië, AUS/NZ 
Kantoor Klantenservice  

en Technische Ondersteuning 
Victoria, Australië

Tel: (61) 3 9330 5050

Noordse Regio 
Kantoor Klantenservice  

en Technische 
Ondersteuning 

Asker, Norwegen
Tel: (47) 31 90 97 60 

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

Internationaal Hoofdkantoor & 
Hoofdkantoor Verenigde Staten 

Kantoor Klantenservice  
en Technische Ondersteuning

Odessa, FL, VS
Tel: (1) 800 947 3901

Europees Hoofdkantoor 
Kantoor Klantenservice  

en Technische Ondersteuning
Kruibeke, België

Tel: (32) 3 432 53 00

Internationaal Hoofdkantoor 
Odessa, Florida, VS

  Klantenservice en technische ondersteuning 
  Productie-/voorraadlocatie
  Geautoriseerde verdelers en distributeurs
  TouchPoint Medical Accountmanagers

touchpointmed.com


