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proCARE™ flexibla vårdvagnar anpassas efter hur just du jobbar, vilket ger dig precis vad du 
behöver när det behövs som mest.

Mer än en förvaringslösning – 
möt din professionella  vårdassistent!



2 TOUCHPOINTMED.COM



3TOUCHPOINTMED.COM

VÅRDVAGNAR

VIKTIGASTE FÖRDELARNA

Akutvagn Pediatrikvagn Isoleringsvagn Allmän vårdvagn Anestesivagn Intelligent 
vårdvagn

Intelligent 
anestesivagn

Lådor

Fullt utdragbara lådskenor 
med mjukstängning ü ü ü ü ü ü ü

Snabbt utbytbara handtag ü ü ü ü ü ü ü
Märksystem ü ü ü ü ü ü ü
Avtagbara och utbytbara 
lådinsatser ü ü ü ü ü ü ü

Säkerhet

Manipuleringssäker 
försegling ü ü ü ü ü ü ü
Nyckellås ü ü
RFID-åtkomst ü ü ü
Centrallås
*Låsning av en låda ü ü * ü *

Hållbar konstruktion och hybriddesign

Svängbara hjul
Bromslås och styrning/riktning ü ü ü ü ü ü ü

Statiska eller dynamiska 
VESA-fästen ü ü

Fläktlös laddning ü ü
520WH mobil effekt ü ü
Tangentbordslåda ü ü
5 års garanti på all mekanik ü ü ü ü ü ü ü
2 års garanti på elektronik ü ü ü

Konfigurerbara  
lådsystem

lådsystem 
och utbytbara 
lådinsatser

 Ingjutet  
Antimikrobiellt skydd 

Fullt utdragbara 
lådor med 
mjukstängning 

Utdragbara 

arbetsytor
Flera olika 
säkerhetsalternativ Fläktlös laddning 

Ergonomisk 
Design 

proCARE™ vårdvagnar har de funktioner som krävs  
för att lätt komma åt utrustning, tillbehör och läkemedel - allt 
för ett bättre resultat och en nöjdare patient!
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VAGNFUNKTIONER

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.

Ergonomisk design 
Vagnserien proCARE™  är en hållbar 
hybridkonstruktion med de bästa 
och effektivaste materialvalen i 
sin konstruktion. Resultatet är en 
robust, lätt och modern design med 
överlägsen ergonomisk prestanda.

Varför det spelar roll

• 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.

• Genomtänkt design, konstruerad med betoning på kvalitet för att möta 
de strängaste krav och kliniska behov du ställs inför.

• Användarvänligheten är förbättrad med tangentbordshållare och 
dynamiskt bildskärmsfäste.

Avtagbara och 
utbytbara lådinsatser 
Alla proCARE™ lådor har smidiga, 
delbara och avtagbara lådinsatser.

Varför det spelar roll

• 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
Alla proCARE™-lådor ger fullutdrag 
med mjukt rullande högkvalitativa 
lådskenor med kullager.

Varför det spelar roll

• 100 % visuell och fysisk åtkomst av lådans innehåll.

• Otroligt bekvämt med minimalt krångel.

• Tillåter maximal kapacitet och ger maximal åtkomst.

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

Konfigurerbara 
lådsystem
proCARE™ modulära lådsystem 
kan konfigureras för att möta 
dina behov avseende användning 
och arbetsflöde, och kan sedan 
konfigureras om för att möta 
förändrade behov i framtiden.

Varför det spelar roll

• 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.

• Saker och ting förändras – och proCARE™ tillgodoser dina förändrade behov.

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

Fläktlös laddning
proCARE™-vagnar med 
elförsörjning har ett tyst, fläktfritt  
laddningsalternativ för att minska 
buller och förhindra cirkulation av 
skadliga föroreningar.

Varför det spelar roll

• Sterila miljöer äventyras inte.

• Förbättrar graden av infektionskontroll.

• Patienterna får bättre vila i en tystare miljö.

• Bidrar positivt till bättre patientresultat och tillfredsställelse.

Inbyggt antimikrobiellt 
skydd
proCARE™ -vagnarna är 
konstruerade av antimikrobiella 
material, och microBan™ gjuts in i 
alla delar med hög beröring för att 
säkerställa ett långsiktigt skydd.

Varför det spelar roll

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

• Minskar risken för att patienten drabbas av sjukhusförvärvade 
infektioner.

• Sinnesro för vårdgivaren.

Utdragbara arbetsytor
Utdragbara arbetsytor åt både höger 
och vänster ökar proCARE™-vagnens  
tillgängliga arbetsyta med 60 % vid 
behov.

Varför det spelar roll

• 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.

Flera 
säkerhetsalternativ
proCARE™ powered carts feature 
a quiet, fanless charging option 
to reduce noise and prevent the 
circulation of harmful contaminates.

Varför det spelar roll

• 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.

• Med proCARE™ kan du sätta en säkerhetsnivå som passar dig, och 
tala om vem som behöver komma åt vad.

• 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.
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VÅRDVAGNAR

Antimikrobiellt 
skydd

Svängbara hjul (två bromslås och 
två styrningar/ riktningar)

Mer än en förvaringslösning – proCARE™
vårdvagnar; Din professionella vårdassistent.

Optimera arbetsflödet,
minska personalens belastning
och förbättra patientupplevelsen
och resultatet med vårdvagnar
som ger dig precis det du
behöver, så som du vill ha det, när
det behövs som mest.

Märksystem

Pekskärm med 
RFID-åtkomst

Olika alternativ för centrala lås 
och enskilda lådlås (centralt 
nyckellås visas)
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VÅRDVAGNAR

Lådhandtag

Fullt utdragbara lådskenor 
med mjukstängning

Avtagbara och  
utbytbara lådinsatser

520WH mobil effekt och 
fläktlös laddning

Tangentbordslåda

Statiska eller dynamiska  
VESA -fästen  
(skanner-fäste visas)

Utdragbara arbetsytor åt  
höger och vänstser

Manipuler- 
ingssäker 
försegling



8 TOUCHPOINTMED.COM

AKUTVAGN

Tillförlitlig manövrerbarhet
• Ergonomiska styrhandtag säkerställer att inga steg slösas 

i onödan när tiden är knapp.

• Robust, lätt, modern design som presterar när det verkligen 
gäller i en nödsituation.

• Lätt att manövrera med mindre skjutkraft än tyngre vagnar 
helt i metall. Fyra 125 mm (5 tum) svängbara hjul (två bromslås, 
två styrningar/riktningar) med lågt rullmotstånd på alla ytor 
och med pistolgreppshandtag.

Alltid påfylld, alltid redo
• Samtliga lådor är utformade för att förses med 

manipuleringssäkra förseglingar som ger snabb visuell försäkran 
om att vagnen är fylld och klar.

• Avtagbara antimikrobiella lådinsatser för enkel rengöring.

• Lådorna kan fyllas på var för sig baserat på beställningspunkt, 
vilket gör påfyllningen enkel utan att man behöva  lämna ifrån sig 
hela vagnen vid påfyllnad.

Expansiv arbetsyta med utdragbara skrivytor
• Utdragbara skrivytor till både vänster och höger utökar 

proCARE™-vagnens tillgängliga arbetsyta med 60 % vid behov.

• Ger bekväm åtkomst åt flera samtidiga användare, och ger det 
där extra utrymmet du behöver när du behöver det.

• Maximal arbetsyta, med ett minimalt vagnavtryck.

Snabb och enkel tillgång till rätt 
utrustning och läkemedel när det 
verkligen gäller.

proCARE™ akutvagn

LÅDKONFIGURATION

Storlek Maximal
lådkapacitet Antal

76mm (3in) 9,07kgs (20lbs) 3

152mm (6in) 11,34kgs (25lbs) 2

228mm (9in) 13,61kgs (30lbs) 1
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Defibrillatorplattform
Hörnmonterad, justerbar defibrillatorplattform rymmer ett brett 
utbud av utrustning.

Droppställning fyra lägen
Hörnmonterad droppställning i krom med fyra lägen och enkel 
höjdjusteringsfunktion.

Syrgashållare  
Trygg och säker förvaring av oxygen i behållare om C&D/M-9  
samt M-15.

Tillbehörsskenor
Tillbehörsskenor ger en enkel tilläggsram för en mängd tillbehör

HLR-bräda
HLR-brädan ger en slät, hård och plan yta för bröstkompressioner.

Hylla till pump
Robust plattform med justerbart motstånd för ett brett utbud av 
utrustning.

Behållarfäste
Justerbart behållarfäste rymmer ett brett spektrum av former och 
storlekar.

CE-märkt nätuttag
CE-märkt nätuttag med fyra uttag för säker och nära patientvård.

Sladdlindning 
Smidigt formad sladdlindning hanterar säkert och prydligt överskott 
av kablar.

proCARE™ akutvagn – tillbehör

Defibrillatorplattform

Syrgashållare

Behållarfäste 

HLR-bräda

Tillbehörsskenor

Hylla till pump

CE-märkt 
nätuttag 
och 
sladdvinda

AKUTVAGN

Manipuler- 
ingssäker 
försegling

Droppställning 
fyra lägen
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PEDIATRIKVAGN

Tillförlitlig manövrerbarhet
• Ergonomiska styrhandtag säkerställer att inga steg slösas i 

onödan när tiden är knapp.

• Robust, lätt, modern design som presterar när det verkligen 
gäller i en nödsituation.

• Lätt att manövrera med mindre skjutkraft än tyngre vagnar helt 
i metall. Fyra 125 mm (5 tum) svängbara hjul (två bromslås, två 
styrningar/riktningar) med lågt rullmotstånd på alla ytor och med 
pistolgreppshandtag.

Alltid påfylld, alltid redo
• Alla lådor är utformade för att förses med manipuleringssäkra 

förseglingar som ger snabb visuell försäkran om att vagnen är 
fylld och klar.

• Avtagbara antimikrobiella lådinsatser för enkel rengöring.

• Lådorna kan fyllas på var för sig baserat på beställningspunkt, 
vilket gör påfyllningen enkel utan att man behöva lämna ifrån sig 
hela vagnen vid påfyllnad.

Expansiv arbetsyta med utdragbara skrivytor
• Utdragbara skrivytor till både vänster och höger utökar 

proCARE™-vagnens tillgängliga arbetsyta med 60 % vid behov .

• Ger bekväm åtkomst åt flera samtidiga användare, och ger det 
där extra utrymmet du behöver när du behöver det.

• Maximal arbetsyta, med ett minimalt vagnavtryck.

Snabb och enkel åtkomst med visuell 
identifiering för rätt tillbehör och 
läkemedel till barn.

proCARE™ PEDIATRIKVAGN

LÅDKONFIGURATION

Storlek Maximal
lådkapacitet Antal

76mm (3in) 9,07kgs (20lbs) 8

152mm (6in) 11,34kgs (25lbs) 1
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PEDIATRIKVAGN

Defibrillatorplattform 
Hörnmonterad, justerbar defibrillatorplattform rymmer ett brett 
utbud av utrustning.

Droppställning fyra lägen
Hörnmonterad droppställning i krom med fyra lägen och enkel 
höjdjusteringsfunktion.

Syrgashållare 
Trygg och säker förvaring av oxygen i behållare om C&D/M-9  
samt M-15.

Tillbehörsskenor
Tillbehörsskenor ger en enkel tilläggsram för en mängd tillbehör.

HLR-bräda
HLR-brädan ger en slät, hård och plan yta för bröstkompressioner.

Hylla till pump
Robust plattform med justerbart motstånd för ett brett utbud av 
utrustning.

Behållarfäste
Justerbart behållarfäste rymmer ett brett spektrum av former och 
storlekar.

Nätuttag CE märkt
Nätuttag CE märkt med fyra uttag för säker och nära patientvård.

Sladdlindning 
Smidigt formad sladdlindning hanterar säkert och prydligt överskott 
av kablar.

proCARE™ pediatrikvagn – tillbehör

Defibrillatorplattform

Behållarfäste

HLR-bräda

Tillbehörsskenor

CE-märkt nätuttag  
och sladdvinda

Droppställning 
fyra lägen

Syrgashållare

Hylla till pump

Manipuler- 
ingssäker 
försegling
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INFEKTIONSVAGN

AKonstruktion med antimikrobiella material
• Alla beröringsytor har inbyggd antimikrobiell teknik som hämmar 

tillväxten av bakterier, mikrober och mögel.

• Minskar risken för spridning av sjukhusförvärvade infektioner.

• Antimikrobiella kemikalier införlivas i proCARE™ vid 
tillverkningen och ger kontinuerligt skydd under produktens 
förväntade livslängd.

Helt utdragbara lådor med avtagbara 
lådinsatser
• Samtliga proCARE™-lådor är fullt utdragbara med mjukt rullande 

högkvalitativa kullagrade lådskenor, som ger 100 % visuell och 
fysisk åtkomst av innehållet.

• Avtagbara antimikrobiella lådinsatser med integrerade 
lådavdelare som är lätta att rengöra.

• Stöd för snabb och enkel påfyllning med hjälp av 
beställningspunkter, så att din vagn alltid är redo.

Expansiv arbetsyta med utdragbara skrivytor
• Utdragbara skrivytor till både vänster och höger utökar 

proCARE™-vagnens tillgängliga arbetsyta med 60 % vid behov .

• Ger bekväm åtkomst åt flera samtidiga användare, och ger det 
där extra utrymmet du behöver när du behöver det.

• Maximal arbetsyta, med ett minimalt vagnavtryck.

Minimera risken för spridning av bakterier, 
patogener och infektioner med snabb 
och bekväm förvaring av personlig 
skyddsutrustning.

proCARE™ infektionsvagn

LÅDKONFIGURATION

Storlek Maximal
lådkapacitet Antal

76mm (3in) 9,07kgs (20lbs) 1

228mm (9in) 13,61kgs (30lbs) 3
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INFEKTIONSVAGN

Tillbehörsskenor
Tillbehörsskenor ger en enkel tilläggsram för en mängd tillbehör.

Sidobehållare i polymer 
Flerfunktionsförvaring för enkel åtkomst och organisation av 
föremål som ofta används.

Desinfektionsfäste
Justerbar hållare ger enkel åtkomst till handdesinfektionsmedel och 
sanitetsdukar.

Handskhållare
Snygg, enkel och organiserad snabb åtkomst till engångshandskar.

Papperskorg
Papperskorg med lock för bekväm och dold kassering av oönskade 
föremål.

Lådavdelare
Sammanlänkande lådavdelare 6x4st.

Etiketthållare för låda
Etiketthållare ger snabb och enkel identifiering av lådans innehåll.

proCARE™ infektionsvagn – tillbehör

Handskhållare

Etiketthållare  
för låda

Papperskorg

Tillbehörsskenor

Sidobehållare i 
polymer
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UNIVERSALVAGN

Anpassningsbar förvaring för organisering 
av sjukvårdsmaterial så som du vill ha det.
• ProCARE™ modulära lådsystem kan konfigureras för att 

möta dina behov avseende användning och ditt nuvarande 
arbetsflöde, och kan sedan konfigureras om för att möta 
förändrade behov i framtiden.

• Ett komplett utbud av tillbehör ger en mobil förvaringslösning 
som möter dina unika användningsbehov.

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

• Utrymmet du behöver när du behöver det.

• Maximal arbetsyta, med ett minimalt vagnavtryck.

Konstruktion med antimikrobiella material n
• Alla beröringsytor har inbyggd antimikrobiell teknik som hämmar 

tillväxten av bakterier, mikrober och mögel.

• Minskar risken för spridning av sjukhusförvärvade infektioner.

• Antimikrobiella kemikalier införlivas i proCARE™ vid 
tillverkningen och ger kontinuerligt skydd under produktens 
förväntade livslängd.

Helt utdragbara lådor med avtagbara 
lådinsatser
• Samtliga proCARE™-lådor är fullt utdragbara med mjukt rullande 

kullagrade högkvalitativa lådskenor, som ger 100 % visuell och 
fysisk åtkomst av innehållet.

• Avtagbara antimikrobiella lådinsatser med integrerade 
lådavdelare som är lätta att rengöra.

• Stöd för snabb och enkel påfyllning med hjälp av 
beställningspunkter, så att din vagn alltid är redo.

Flexibel, organiserad förvaring som 
enkelt anpassas till dina behov.

proCARE™ universalvagn 

LÅDKONFIGURATION

Storlek Maximal
lådkapacitet Antal

76mm (3in) 9,07kgs (20lbs) 3

152mm (6in) 11,34kgs (25lbs) 2

228mm (9in) 13,61kgs (30lbs) 1
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UNIVERSALVAGN

Tillbehörsskenor 
ATillbehörsskenor ger en enkel tilläggsram för en mängd tillbehör.

Sidobehållare i polymer
Flerfunktionsförvaring för enkel åtkomst och organisation av 
föremål som ofta används.

Desinfektionsfäste
Justerbar hållare ger enkel åtkomst till handdesinfektionsmedel och 
sanitetsdukar.

Handskhållare
Snygg, enkel och organiserad snabbåtkomst till engångshandskar.

Papperskorg
Papperskorg med lock för bekväm och dold kassering av oönskade 
föremål.

Lådavdelare
Lådinsats med låsbart lock för säker förvaring.

Etiketthållare för låda
Sammanlänkande lådavdelare, 6x4st.

Ergonomiska styrhandtag
Ergonomiska styrhandtag för optimal manövrerbarhet.

Överliggande förvaringstillbehör
Förvaringsalternativ för enkel åtkomst av tillbehör som är ur vägen 
för att maximera arbetsytan.

proCARE™ universalvagn – tillbehör

Sidobehållare i 
polymer

Desinfek- 
tionsfäste

Handsk- 
hållarePapperskorg

Ergonomiska 
styrhandtag

Tillbehörsskenor

Överliggande 
förvaringstillbehör

Etiketthållare för 
låda
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ANESTESIVAGN

Tillförlitlig säkerhet
• RFID säkerhetsåtkomst med Touch-n-Go gör åtkomsten till 

proCARE™-vagnen både säker och enkel utan att slösa med 
både steg och dyrbar tid.

• Enskild lådlåsning med användarspecifik kontrollerad åtkomst 
håller narkotiska preparat säkra samtidigt som produktiviteten 
säkerställs.

• Upp till 2 000 unika användare med stöd för korttyper såsom 
MIFARE, HID, EM och Wiegand. 

Helt utdragbara lådor med avtagbara 
lådinsatser
• Samtliga proCARE™-lådor ger fullutdrag med högkvalitativa och 

mjukrullande kullagrade lådskenor, som ger 100 % visuell och 
fysisk åtkomst av innehållet.

• Avtagbara antimikrobiella lådinsatser rengörs enkelt och 
integrerar lådavdelare.

• Underlättar snabb och enkel påfyllning av sjukvårdsmaterial och 
läkemedel med hjälp av beställningspunkter så att din vagn alltid 
är redo.

Expansiv arbetsyta med utdragbara skrivytor
• Utdragbara skrivytor till både vänster och höger utökar 

proCARE™-vagnens tillgängliga arbetsyta med 60 % vid behov .

• Ger bekväm åtkomst åt flera samtidiga användare, och ger det 
där extra utrymmet du behöver när du behöver det.

• Maximal arbetsyta, med ett minimalt vagnavtryck.

Säker och enkel åtkomst till 
läkemedel, kontrollsubstanser och 
sjukvårdsmaterial.

proCARE™ anestesivagn 

LÅDKONFIGURATION

Storlek Maximal
lådkapacitet Antal

76mm (3in) 9,07kgs (20lbs) 8

152mm (6in) 11,34kgs (25lbs) 1
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ANESTESIVAGN

Droppställning fyra lägen 
Hörnmonterad droppställning i krom med fyra lägen och enkel 
höjdjusteringsfunktion.

Tillbehörsskenor 
Tillbehörsskenor ger en enkel tilläggsram för en mängd tillbehör.

Sidobehållare i polymer
Flerfunktionsförvaring för enkel åtkomst och organisation av 
föremål som ofta används.

Handskhållare 
Snygg, enkel och organiserad snabb åtkomst till engångshandskar.

Behållarfäste
Justerbart behållarfäste rymmer ett brett spektrum av former och 
storlekar.

Lådavdelare
Sammanlänkande lådavdelare, antal 4 sida vid sida, och antal. 6 
framifrån och bak.

Etiketthållare för låda
Etiketthållare ger snabb och enkel identifiering av lådans innehåll.

Etikettdispenser med 18 platser
Etikettdispenser inom anestesi rymmer och organiserar upp till 18 
rullar etiketter.

Överliggande förvaringstillbehör
Förvaringsalternativ för enkel åtkomst av tillbehör som är ur vägen 
för att maximera arbetsytan.

proCARE™ anestesivagn – tillbehör

Etikettdispenser 
med 18 platser 

Handskhållare

Behållarfäste 

Tillbehörsskenor

Överliggande 
förvaringstillbehör

Etiketthållare  
för låda
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SMART VÅRDVAGN

Avancerad mobil effekt
• LiFe (litium-järnfosfat) batteri med 3 års/2500 cyklers garanti.

• Kan konfigureras för att drivas av likström (DC), växelström (AC) 
eller en kombination.

• Vår DC-optimerade strömförsörjning med valbar spänning ger 
20 % högre effektivitet än andra AC-alternativ på marknaden.

Teknik på språng!
• Alla lådor är utformade för att acceptera manipuleringssäkra 

förseglingar som ger snabb visuell försäkran om att vagnen är 
fylld och klar.

• Avtagbara antimikrobiella lådinsatser för enkel rengöring.

• Lådorna kan fyllas på var för sig baserat på beställningspunkt 
vilket gör påfyllningen enkel utan att man behöva lämna ifrån sig 
hela vagnen vid påfyllnad.

Tillförlitlig säkerhet
• RFID säkerhetsåtkomst med Touch-n-Go gör åtkomsten till 

proCARE™-vagnen både säker och enkel utan att slösa med 
både steg och dyrbar tid.

• Enskild lådlåsning med användarspecifik kontrollerad åtkomst 
håller narkotiska preparat säkra samtidigt som produktiviteten 
säkerställs.

• Upp till 2 000 unika användare med stöd för korttyper såsom 
MIFARE, HID, EM och Wiegand.

Välordnad förvaring och integrerad 
teknik förbättrar vården med tillgång till 
patientinformation och sjukvårdsmaterial.

proCARE™ smart vårdvagn

LÅDKONFIGURATION

Storlek Maximal
lådkapacitet Antal

76mm (3in) 9,07kgs (20lbs) 2

152mm (6in) 11,34kgs (25lbs) 2

228mm (9in) 13,61kgs (30lbs) 1

Keyboard Tray NA 1
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SMART VÅRDVAGN

Droppställning fyra lägen
Hörnmonterad droppställning i krom med fyra lägen och enkel 
höjdjusteringsfunktion.

Tillbehörsskenor 
Tillbehörsskenor ger en enkel tilläggsram för en mängd tillbehör.

Sidobehållare i polymer
Flerfunktionsförvaring för enkel åtkomst och organisation av 
föremål som ofta används.

Desinfektionsfäste
Justerbar hållare ger enkel åtkomst till handdesinfektionsmedel och 
sanitetsdukar.

Handskhållare
Snygg, enkel och organiserad snabb åtkomst till engångshandskar.

Behållarfäste 
Justerbart behållarfäste rymmer ett brett spektrum av former och 
storlekar.

Tekniktillbehör
Lägg till en allt-i-ett-dator på 24 tum, tangentbord, mus och trådlös 
skanner till ditt arbetsflöde.

proCARE™ smart vårdvagn – tillbehör

Sidobehållare i 
polymer

Tekniktillbehör

Dynamisk bildskärm/ 
AIO-fäste

Allt-i-ett-dator
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SMART  
ANESTESIVAGN

Tillförlitlig säkerhet
• RFID säkerhetsåtkomst med ett tryck gör åtkomsten till 

proCARE™-vagnen både säker och enkel utan att slösa med 
dyrbar tid och steg.

• Enskild lådlåsning med användarspecifik kontrollerad åtkomst 
håller kontrollerade ämnen säkra samtidigt som produktiviteten 
säkerställs.

• Pekskärmens säkerhet stöder upp till 2 000 användare och höga 
och låga frekvenser, inklusive följande korttyper: MIFARE, HID, 
EM och Wiegand. 

Avancerad mobil effekt
• LiFe (litium-järnfosfat) batteri med 3 års/2500 cyklers garanti.

• Kan konfigureras för att drivas av likström (DC), växelström (AC 
eller en kombination av dem.

• Vår DC-optimerade effekt med valbar spänning ger

Teknik på språng!
• Statiska och dynamiska VESA-monteringsalternativ stöder upp 

till 24-tums allt-i-ett-dator och kringutrustning.

• Integrerat utdragbart tangentbord för bekväm, enkel 
dokumentation med tillgång till patientjournaler och all förvaring 
du behöver.

• Ett komplett sortiment av tekniktillbehör för att stödja 
arbetsflödet inom anestesi.

Teknik och funktion för att möta kraven 
på förvaring, planering och säkerhet 
inom anestesi.

proCARE™ smart anestesivagn 

LÅDKONFIGURATION

Storlek Maximal
lådkapacitet Antal

76mm (3in) 9,07kgs (20lbs) 7

152mm (6in) 11,34kgs (25lbs) 1

Keyboard Tray NA 1
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SMART  
ANESTESIVAGN

Droppställning fyra lägen 
Hörnmonterad droppställning i krom med fyra lägen och enkel 
höjdjusteringsfunktion.

Tillbehörsskenor  
Tillbehörsskenor ger en enkel tilläggsram för en mängd tillbehör.

Sidobehållare i polymer 
Flerfunktionsförvaring för enkel åtkomst och organisation av 
föremål som ofta används.

Handskhållare
Snygg, enkel och organiserad snabb åtkomst till engångshandskar.

Papperskorg
Papperskorg med lock för bekväm och dold kassering av oönskade 
föremål.

Behållarfäste
Justerbart behållarfäste rymmer ett brett spektrum av former och 
storlekar.

Tekniktillbehör
Lägg till en allt-i-ett-dator på 24 tum, tangentbord, mus och trådlös 
skanner till ditt arbetsflöde.

proCare™ smart anestesivagn – tillbehör

Fast bildskärm/  
AIO-monterings- 
kolumn

Allt-i-ett-dator

Droppställning 
fyra lägen

Behållarfäste

Tekniktillbehör

Tillbehörsskenor

Handskhållare
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VAGNSPECIFIKATIONER
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Mått 730 mm bredd x 557 mm djup x 1031 mm höjd

Hållbar konstruktion Den starka konstruktionen består av styv, lätt aluminium täckt
med en slät pulverlackerad lätt yta.

Hybriddesign
De bäst lämpade och mest effektiva konstruktionsmaterialen i
vagnsystemets olika delar används, vilket resulterar i en robust,
lätt och modern design.

Arbetsytor
Arbetsyta, lådfronter, lådinsatser, handtag, utdragbara arbetsytor
och bottenhöljet är konstruerade av slät, beröringsvänlig,
formsprutad polymer med antimikrobiella egenskaper

Hjul Fyra 125 mm (5 tum) svängbara hjul (två bromslås, två styrningar/
riktningar) med lågt rullmotstånd på alla ytor.

Strömförsörjning CE-märkt 520WH, omkopplingsbar (115V AC eller 230V AC).

Alternativ för
montering av dator Dynamisk samt fast/statisk arm.

VAGNSPECIFIKATIONER
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LÅDSPECIFIKATIONER

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.

Mörkblå
120-002408-06 

Lila
120-002408-08 

Gul
120-002408-03

Grön
120-002408-10

Ljusblå
120-002408-05 

Orange
120-002408-09

Röd
120-002408-02 

TPM-vit
120-002408-01

Rosa
120-002408-07 

Grå
120-002408-04

Lådskenor
• Fullt utdragbara, mjukstängande kullagrade skenor 

av högsta kvalitet .

Avdelare
• Ett komplett utbud av avdelare finns tillgängligt för 

att tillgodose alla typer av sjukvårdsmaterial och 
läkemedel.

Lådhandtag
• Enkel snäpp-design för snabba färgbyten efter 

behov.

• Finns i 10 färger. Se listan nedan.

Avtagbara lådinsatser
• Konstruktion av slät, gjuten hållbar polymer.

• Alla lådfunktioner och avtagbara insatser är baserade 
på den globala ISO-standarden 400 mm x 600 mm.

• Insatser kan snabbt bytas ut eller tas bort från ramen 
och placeras på arbetsytan för en mer ergonomisk 
upplevelse.

• Efter plockning, förvaring eller organisering av 
sjukvårdsmaterialet sätts insatsen enkelt tillbaka i 
lådramen.

Avtagbar lådinsats med avdelare utdragen 
ur vagnen

Lådram utdragen ur vagnen med lådinsats 
ovanpå vagnens arbetsyta

Avtagbar lådinsats utan avdelare
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LÅDSPECIFIKATIONER

76 mm

upp till 9,07 kg

152 mm

upp till 11,34 kg

228 mm

upp till 13,61 kg
Tangentbordslåda

Akutvagn 3 2 1 Ej tillämpligt

Pediatrikvagn 8 1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt

Infektionsvagn 1 Ej tillämpligt 3 Ej tillämpligt

Universalvagn 3 2 1 Ej tillämpligt

Anestesivagn 8 1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt

Smart vårdvagn 2 2 1 1

Smart anestesivagn 7 1 Ej tillämpligt 1

Lådstorlek och kapacitet

76 mm  
lådinsats

76 mm 
lådavdelare

76 mm 
lådinsats läkemedel

Tangenbordslåda
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SÄKERHETSALTERNATIV

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.

Säkerhetsalternativ som matchar  
dina behov 
• Manipuleringssäker försegling på enskild lådnivå på 

samtliga lådor.

• Enskilda lådlås och centrallås med sekundära 
låsmöjligheter för kontrollsubstanser.

• Lås/Lås upp allt – centrallås och eLock.

• eLock-funktioner:

• Kapacitiv pekskärm.
• IN/PROX (flera frekvenser) upp till 2 000 

användare.
• RFID Access MIFARE® Classic 4k, MIFARE Plus® 

2k, MIFARE® DESFire 4k, HID® iCLASS and 125kHz 
Prox och EM 125kHz Prox.

• Överstyrning av centrallås.

Manipuleringssäker 
försegling

Pekskärm med 
RFID-åtkomst

Alternativ för centraloch 
enskilda lås (centrallås visas)
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SÄKERHETSALTERNATIV

eLock pekskärmCentralt nyckellåsManipuleringssäker försegling

Manipuleringssäker 
försegling

Centralt nyckellås Centralt eLock eLock av enskild låda

Akutvagn ü

Pediatrikvagn ü

Infektionsvagn ü ü

Universalvagn – eLock ü ü ü

Universalvagn – nyckellås ü ü

Anestesivagn ü ü ü

Smart vårdvagn ü ü ü

Smart anestesivagn ü ü ü

Säkerhetslåsalternativ

Pekskärm med 
RFID-åtkomst
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PROGRAMVARU- 
PLATTFORM

Minskad tid för inventering och 
mer tid för patienten.
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PROGRAMVARU- 
PLATTFORM

Programvara tillgänglig på proCARE™ smart vårdvagn och proCARE™ smart anestesivagn.

EFFEKTIVITET 

• Centraliserad 
lageradministration.

• Spåra inventarier med hjälp av 
trådlös streckkodsteknik.

• Enkelt rapporterings- och 
systemgränssnitt för registrering 
av uttag och påfyllning.

• Sömlösa övergångar mellan 
online- och offline-läge (utanför 
nätverk) med automatisk 
synkronisering av cachade data.

SÄKERHET 

• Användarautentisering 
integrerad med active directory 
och/eller bricksystem.

• Åtkomstkontroller till enskild låda.

• Centraliserad användarhantering 
och uppföljning.

• Konfigurerbara användarprofiler.

FLEXIBILITET

• Inbyggd integrationsmotor 
för koppling till 
vårdinformationsssytem och 
logistiksystem.

• Lådor kan tilldelas patienter, 
läkemedel eller annat 
sjukvårdsmaterial.

• Stöd för fjärruppdatering av 
programvara och firmware.

• Användarautentisering 
konfigurerbar för alla 
kombinationer av TjänsteID, 
lösenord och/eller RFID-brickor.
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UTÖKADE  
SERVICEPLANER

TouchPoint Medical ESP℠ för proCARE™ 

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

TouchPoint Medical ESP℠ Översikt
TouchPoint Medical ESP℠ är ett omfattande program 
som består av distributionstjänster, förebyggande 
underhåll och utökade garantier som är utformade för att:

• Minimera driftstopp

• Minska underhåll

• Frigör värdefulla support- och personalresurser

Tid är pengar
Vårdgivare underskattar ofta den tid och de resurser 
som krävs för att införliva nya produkter och 
programvaror i befintliga arbetsflöden. TouchPoint 
Medical har därför skapat en smidig process utformad 
för att säkerställa en lyckad utrullning.
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UTÖKADE  
SERVICEPLANER

AVANCERA 
Distributionstjänster

• Installation på plats

• Packa upp, montera och 
installera tillbehör

• Anslut strömförsörjning

• Installera programvara

• Koppla in dator, bildskärm, 
tangentbord, mus och 
ytterligare kringutrustning

• Utför kvalitetskontroll och 
funktionstest

• Förbered för utrullning

• Utbildning på plats

• Pris per vagn, minst 10 vagnar

UPPRÄTTHÅLLA 
Förebyggande underhåll

• Minska oplanerade stopp genom 
att förebygga problem innan de 
uppstår.

• TouchPoint Medical hjälper dig 
att designa och implementera ett 
program för att sänka dina totala 
supportkostnader och maximera 
livslängden på din investering.

• Du väljer antal förebyggande 
underhållsbesök per år.

• Våra utbildade tekniker 
utför på plats en omfattande 
flerpunktsinspektion som täcker 
vagn, strömförsörjning och 
batteriet (om tillämpligt).

GARANTI 
Utökade garantier

• Vårdvagnar spelar en viktig roll 
i kliniska arbetsflöden. Försäkra 
dig mot onödig nertid med hjälp 
av problemfria utbyten och 
snabb respons från TouchPoint 
Medical.

• Välj garantinivå:

• Endast delar

• Service på plats (delar och 
arbete)

• Välj mellan tre och fem år 

• Nya eller befintliga vagnar (upp 
till ett år från inköpsdatum)

• Ytterligare rabatt om du köper 
garantin samtidigt som du köper 
vagnen
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Tillbehören till proCARE™ låter dig skräddarsy dina vårdvagnar så att du kan 
förvara och använda det material och den utrustning du alltid behöver.

PROCARE™  
TILLBEHÖR

Lådtillbehör
Konfigurera lådorna i vårdvagnen efter ditt arbetsflöde för maximal effektivitet och säkerhet

Tillbehör med VESA-fäste

Utöka din vårdvagn med möjligheter till teknikutrustning för att stödja ditt arbetsflöde.

Skanner-hållare,
kod 2700,
presentationsläge,
VESA-fäste
AP-ASMVESA
Universal VESA-monterad 
hållare för streckkodsläsare 
för fasta skannrar.

Mugghållare
VESA-fäste
AP-MEDCUPKIT  
VESA-monterad 
muggdispenser med 
enkelt laddningslock för 
breda graderade muggar.

Platta för elektronisk
signering VESA-fäste 
AP-ASMVESA 
VESA-monterad 
bakåtvänd magnetisk 
konsol för enheter med 
elektronisk signering.

Etiketthållare för låda
120-002448-00
Etiketthållare ger snabb 
och enkel identifiering av 
lådans innehåll.

Lådinsats
Smo Smidiga, delbara 
lådinsatser av polymer 
går att byta ut och stöder 
påfyllningssystem med 
hjälp av lägsta lagernivå. 

76mm (3in) 
120-002449-01 
152mm (6in) 
120-002449-02
228mm (9in)
120-002449-03

Lådavdelare
Sammanlänkande 
lådavdelare, 6x4 st.

76mm (3in) 
120-002452-01
152mm (6in) 
120-002452-02
228mm (9in)
120-002452-03

Lådinsats för läkemedel 
D Lådinsats med 
manuellt låsskydd 
för säker förvaring 
av narkotikaklassade 
läkemedel. 

76mm (3in) 
120-002463-01
152mm (6in) 
120-002463-02
228mm (9in)
120-002463-03

Lådhandtag
Enkla lådhandtag 
med snäpp-fäste för 
snabb färgidentifiering 
per avdelning eller 
användningsområde. 
Ett handtag per låda. 
Ange färg för varje sats.

Mörkblå
120-002408-06 

Lila
120-002408-08 

Gul
120-002408-03

Grön
120-002408-10

Ljusblå
120-002408-05 

Orange
120-002408-09

Röd
120-002408-02 

Vit
120-002408-01

Rosa
120-002408-07 

Grå
120-002408-04
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PROCARE™  
TILLBEHÖR

Tillbehörsskenor
120-002432-00
Tillbehörsskenor ger en 
enkel tilläggsram för en 
mängd tillbehör.

Sidobehållare i polymer
120-002433-00
Flerfunktionsförvaring 
för enkel åtkomst och 
organisation av föremål 
som ofta används.

Handskhållare
120-002434-00
Snygg, enkel 
och organiserad 
snabb åtkomst till 
engångshandskar.

Desinfektionsfäste
120-002435-00
Justerbar hållare ger 
enkel åtkomst till 
handdesinfektionsmedel 
och sanitetsdukar.

Behållarfäste
120-002436-00
Justerbart behållarfäste 
rymmer ett brett 
spektrum av former och 
storlekar.

Papperskorg
120-002437-00
Papperskorg med lock 
för bekväm och dold 
kassering av oönskade 
föremål.

Syrgashållare
120-002438-00
Trygg och säker förvaring 
av oxygen i behållare om 
C&D/M-9 samt M-15.

Hylla till pump
120-002439-00
Robust plattform med 
justerbart motstånd 
för ett brett utbud av 
utrustning.

Ergonomiska styrhandtag
120-002431-00
Ergonomiskt korrekta 
styrhandtag för optimal 
manövrering av vagnen.

Sidomonterade tillbehör

Håll utrustning och förnödenheter inom räckhåll, men ur vägen för att optimera ditt arbetsflöde.

Allt-i-ett-dator, 24 tum
7-001108-00
24” allt-i-ett-dator 
utan fläkt av 
medicinsk standard 
med antimikrobiellt 
bakterieskydd.

Bakgrundsbelyst
tangentbord
AP-AKBACKLIT 
(TANGENTBORD)
AP-AKBACKLITCOV 
(TANGENTBORDSSKYDD)
Kompakt tangentbord med 
lättlästa blå LED-tangenter 
med på/av-knapp till 
bakgrundsbelysningen.

Optisk mus
AP-AMOPTICAL
Optisk mus med 
rullningshjul för snabb 
förflyttning genom 
dokument och skärmar.

Tvättbar mus
C13-697
Vattentät mus för enkel 
desinfektion för att 
förhindra spridning av 
skadliga patogener.

Tvättbart tangentbord
AP-AKBCRCWASH 
Tvättbart tangentbord, 
kompatibelt med av 
vården vanligt använda 
rengöringsmedel. Tål 
regelbunden rengöring.

Trådlös skanner av
medicinsk standard
110-002314-01
Trådlös skanner av 
medicinsk standard med 
smidig konstruktion som 
uppfyller standard IP65 
avseende rengöring.

Tekniktillbehör

Välj rätt teknikutrustning för att fullborda och komplettera arbetsflödet.
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PROCARE™  
TILLBEHÖR

Droppställning fyra lägen
120-002440-00
Hörnmonterad 
droppställning i krom 
med fyra lägen och enkel 
höjdjusteringsfunktion.

Defibrillatorplattform
120-002441-00
Hörnmonterad, justerbar 
defibrillatorplattform 
rymmer ett brett utbud 
av utrustning.

Nätuttag CE-märkt
120-002443-00
Nätuttag CE-märkt med 
fyra uttag för säker och 
nära patientvård.

Överliggare
120-002444-00
Överliggare för 
montering av ett brett 
utbud av förvaringsoch 
organisationslösningar.

HLR-bräda
AP-AMSSWASH 
HLR-brädan av medicinsk 
standard ger en slät, 
hård och plan yta för 
bröstkompressioner.

Dynamisk bildskärm
/AIO-fäste
120-002447-00
Dynamisk arm 
med lutbart/
vridbart VESA-fäste 
ger ergonomisk 
skärmplacering.

Bakmonterade tillbehör

Placera utrustningen på rätt plats för att effektivisera arbetsflödet.

Sladdlindning
120-002442-00
Smidigt formad 
sladdlindning hanterar 
säkert och prydligt 
överskott av kablar.

Förvaringsskena
120-002456-00
Förvaringshängare 
som stöder flera 
förvaringsoch 
organisationsalternativ.

Förvaring
120-002457-00 
Smidig hängande 
förvaring i polymer 
med etikettinsats och 
integrerade avdelare.

Överliggande förvaringstillbehör

Förvaringsalternativ för enkel åtkomst av tillbehör som är ur vägen för att maximera arbetsytan.

Förvaringshylla
120-002461-00
Överliggande 
förvaringshylla hjälper 
till att förvara och 
organisera förnödenheter 
för snabb åtkomst.

1 rad låsskåp
120-002458-00
En rad med fem klara 
utfällbara, låsbara 
behållare för säker 
förvaring av material.

2 rader låsskåp
120-002459-00
Två rader med fem 
klara utfällbara, låsbara 
behållare för säker 
förvaring av material.

Etikettdispenser
med 18 platser
120-002460-00
Etikettdispenser inom 
anestesi rymmer och 
organiserar upp till 18 
rullar etiketter.

Typ B – Nordamerika.
Typ C – Alla länder i Europa (utom Storbritannien, Irland, Malta och Cypern).
Typ F – Tyskland, Österrike, Nederländerna, Sverige, Finland, Norge, Portugal, Spanien och Östeuropa.
Typ G – Storbritannien, Irland, Singapore, Hongkong och Arabiska halvön.
Typ I – Australien, Nya Zeeland, Kina och Argentina.

Fast bildskärm
/AIO monteringskolumn
120-002446-00
Fast pelare med 
lutbart/svängbart 
VESA-fäste ger en robust 
monteringslösning.

12” lindad strömkabel
TYP B
TYP C
TYP F
TYP G
TYP I
Strömkabelalternativ 
för flera geografiska 
regioner. Se listan nedan.
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Ett globalt företag med lokal touch

TouchPoint Medical är ledande inom medicinsk industri med sitt globala nätverk 

av tillverkning, kvalitet och teknik. Från kvalitet och prestanda till estetik och 

ergonomi – vi vet att de små detaljerna gör stor skillnad för våra kunder. Vi 

tillhandahåller kunddriven medicinsk teknik och servicelösningar till tusentals 

sjukhus och vårdinrättningar runt om i världen.

20210927-BR-proCARE Procedure Carts-SV

Kina, Taiwan, Japan,
Korea, Hongkong  
Kund Och Teknisk  

Supportkontor
Shanghai, China

Tel: (86) 21 5046 3232

Storbritannien 
Kund Och Teknisk  

Supportkontor
Rugby, United Kingdom

Tel: (44) (0) 844 576 1247

Mellanöstern / Afrika 
Kund Och Teknisk  

Supportkontor
Dubai, United Arab Emirates

Tel: (971) 55 5963 092

SE Asien, AUS / NZ 
Kund Och Teknisk  

Supportkontor
Victoria, Australia

Tel: (61) 3 9330 5050

Norden  
Kund Och Teknisk  

Supportkontor
Tranby, Norway

Tel: (47) 31 90 97 60

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

Globalt Huvudkontor & Americas 
Kund Och Teknisk  

Supportkontor
Odessa, FL, USA

Tlf: (1) 800 947 3901

Europeiska Huvudkontor  
Kund Och Teknisk  

Supportkontor
Kruibeke, Belgium

Tel: (32) 3 432 53 00

  Kundtjänst Och Teknisk Support
  Tillverkning / Lager
  Auktoriserade VAR Och Distributörer
  Account Managers

Globalt Huvudkontor  
Odessa, Florida, USA

touchpointmed.com


