
Designet for å være praktisk og ren
Forbedre de ansattes komfort og produktivitet 
samtidig som du gir pasientene en bedre opplevelse. 
proCARE™ tilbyr standardegenskaper på alle traller 
som er utformet for å gi deg nettopp det du trenger, 
slik du trenger det og når du trenger det mest.

Alt på riktig sted 
Organiser og oppbevar legemidler og forbruksvarer 
effektivt og sikkert, slik at du kan fokusere på det som 
betyr aller mest: pasientopplevelser og -utfall.

proCARE™-tilbehør lar deg konfigurere 
prosedyretraller for oppbevaring og sikring av 
forbruksvarer og utstyr som du trenger hver eneste dag.

Utvidede serviceplaner
Beskytt investeringen din med vårt forbedrede 
tjenesteprogram (Enhanced Service Program. – ESP) 
Fra integrering til utplassering og gjennom hele 
levetiden til produktene våre – TouchPoint Medical er 
med deg hele veien.

Sikre og lagre under hele arbeidsflyten
Flere forskjellige sikkerhetsalternativer lar deg 
anvende riktig sikkerhetsnivå for høy effektivitet og 
kontroll over legemidler og kontrollerte stoffer fra 
apoteket til sengekanten.

Mer enn en oppbevaringsløsning – 
det er din profesjonelle pleieassistent.

Berøringsskjerm 
med RFID-tilgang

Flere  
sikkerhetsalternativer

Forsegling med 
bruddindikator

Utskiftbar skuffeinn-
sats uten inndelere

proCARE™  
Tilbeør

Avtakbare, skiftbare 
skuffeinnsatser
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proCARE™ Tralleegenskaper

Ergonomisk  
design

• Skaper en meget slitesterk tralle 
som er lettere i vekt.

• Krever mindre skyvekraft enn de 
tyngre metalltrallene.

• Enkel å manøvrere med 125 mm (5 
in) svinghjul (to med bremselås, to 
styrende/retningsbestemmende) 
med lav rullemotstand på alle 
overflater og pistolgrephåndtak.

• Brukervennligheten forbedres av 
tastaturhyllen og det dynamiske 
skjermfestet.

Konfigurerbare 
skuffesystemer

• Skuffekonfigurasjoner kan tilpasses 
for deg, akkurat slik du vil ha det når 
du trenger det.

• Skuffene som brukes mest kan 
flyttes til den ergonomisk beste 
plasseringen for å bedre tilgangen 
og redusere belastningen på pleiere.

• Når du investerer i proCARE™, 
eliminerer du uvissheten i endrede 
arbeidsflyter og forbruksvarer.

Avtakbare, skiftbare 
skuffeinnsatser

• Tilrettelegger for rask og enkel 
påfylling av forbruksvarer ved 
bruk av periodisk automatisk 
påfyllingssystem (PAR), slik at 
trallen alltid er klar til bruk.

• Utskiftbare, antimikrobielle 
skuffeinnsatser er enkle å rengjøre.

• Skuffeinnsatsene kan plasseres 
på trallens arbeidsflate slik at du 
kan organisere dem ved den mest 
ergonomiske arbeidshøyden.

• Traller må ikke returneres til 
apoteket for å fylles på.

Fullt uttrekkbare 
skuffer med myk lukking

• 100 % visuell og fysisk tilgang til 
skuffeinnholdet ditt.

• Tillater maksimal kapasitet med 
maksimal tilgang.

• Støtter den tyngre belastningen 
bruksområdet ditt krever uten at 
det går utover den jevne, myke 
ytelsen.

Utvidbare  
arbeidsflater

• Maksimalt arbeidsområde, med et 
minimalt tralleavtrykk.

• Gir plass til arbeidsoppgavene dine 
og organisering av forbruksvarer.

• Støtter komfortabel tilgang for flere 
brukere.

• Den ekstra plassen du trenger når 
du trenger den.

Antimikrobiell  
beskyttelse

• Designet for å være ren: hemmer 
bakterievekst på trallens overflater.

• Reduserer sjansen for at pasienter 
pådrar seg sykehusinfeksjoner.

• Gir trygghet for pleiere.

Vifteløs  
lading

• Sterile miljøer kompromitteres ikke.

• Øker nivået av infeksjonskontroll.

• Pasienten finner roen i mer stille 
omgivelser.

• Påvirker bedre pasientutfall og 
større pasienttilfredshet på en 
positiv måte.

Flere  
sikkerhetsalternativer

• Alle traller og alle skuffer kan brukes 
med forsegling med bruddindikator, 
så vet du straks om innholdet i 
skuffen er fullt.

• RFID tap-n-go access-
sikkerhetstilgang gjør tilgangen til 
proCARE™-trallen både sikker og 
enkel, uten at det trengs mye tid 
eller mange trinn.

• Enkeltskuffelåsing med styrt 
brukerspesifikk tilgang holder 
kontrollerte stoffer sikre, samtidig 
som produktiviteten opprettholdes.


