
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.

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.

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.

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

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.

Meer dan een opbergoplossing –  
uw professionele zorgassistent.

Touchscreen met 
RFIDtoegang
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proCARE™ Kenmerken Kar

Ergonomisch  
ontwerp

• 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. 

• Extra gebruiksgemak dankzij de 
toetsenbordhouder en dynamische 
monitorbeugel.

Instelbaar  
ladesysteem

• 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. 

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

Verwijderbare en  
verwisselbare inzetten

• 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

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

• Combineert maximale capaciteit 
met maximale toegankelijkheid

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

Uitbreidbare  
werkoppervlakken

• 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.

Materiaal met antimi-
crobiële bescherming

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

• Vermindert de kans dat patiënten 
ziekenhuisinfecties oplopen.

• Gemoedsrust voor verzorgenden.

Opladen met uitges-
chakelde ventilator

• 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.

Meerdere  
beveiligingsopties

• Alle karren en laden zijn voorzien 
van verzegelingsmechanismen. 

• 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.


