
Belintra Medicart Lades
Toepassing
De medicatiekarren vinden vandaag de dag hun toepassing in onder
andere spoed, anesthesie, chirurgie, verpleegafdelingen en woon- en
zorgcentra. Het zijn multifunctionele medicatiewagens, modulair
samengesteld, met tal van mogelijkheden in opbouw en toepassingen.

Productinformatie
De nieuwe generatie Medicart met lades wordt volgens een nieuw
concept samengesteld. De 13 ladeposities kunt u naar eigen
behoeften invullen met een uitschuifbaar werkblad, lades voor
manden van 50, 100 en 200 mm hoog (600x400mm) of
medicatieplateaus met medicatie-verdeelbakjes.

Voor de ladefronten kunt u kiezen uit (een combinatie van) 6
verschillende kleuren.

De Medicarts zijn opgebouwd volgens de hoogste veiligheidsnormen
en
voldoen tevens aan alle ergonomische en hygiënische vereisten.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de informatiebrochure
onderaan deze pagina. Of neem contact op met onze
productspecialist Peter van der List om de verschillende
mogelijkheden te bespreken. Peter is telefonisch bereikbaar via
06-15636707 of per e-mail via peter.vander.list@mediq.com.
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Belintra Medicart Lades met keypad
Toepassing
Met de medicatiewagens met Keypad vergrendeling kunt u de
toegang tot medicatie beveiligen. Ze kunnen op diverse afdelingen
worden ingezet.

Productinformatie
Het keypad is ergonomisch geïntegreerd in de opstaande rand van het
kunststof werkblad. De lades worden geopend door het ingeven van
een 4-cijferige code. De lades sluiten kan automatisch na een
bepaalde gedefinieerde tijd of manueel door dezelfde code opnieuw in
te voeren. Er is batterij-indicatie aanwezig die aangeeft wanneer de
batterij aan vervanging toe is. Mocht de batterij volledig opgebruikt
zijn, dan zijn de lades alsnog te openen via noodopening, maar niet
meer te sluiten.

Voor de ladefronten kunt u kiezen uit (een combinatie van) 6
verschillende kleuren.

[button=https://vimeo.com/168761430]Bekijk Impressie
Medicart[/button]

Voor meer informatie verwijzen we u naar de informatiebrochure
onderaan deze pagina. Of neem contact op met onze
productspecialist Peter van der List om de verschillende
mogelijkheden te bespreken. Peter is telefonisch bereikbaar via
06-15636707 of per e-mail via peter.vander.list@mediq.com.
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Belintra Medicart lades met IT
Toepassing
De mogelijkheid om medicatiewagens af te sluiten en controle op de
toediening van medicatie worden steeds belangrijker. Ook de toegang
tot het EPD (elektronisch patiëntendossier) op de afdeling wint aan
belang. Met de Belintra Medicart Lades met IT kunt u beide toepassen.

Productinformatie
Belintra biedt verschillende mogelijkheden om aan vergrendeling te
beantwoorden. Voor medicatiewagens die met IT uitgerust zijn,
gebeurt dit na USB-aansturing op de ingebouwde PC om, aan de hand
van een badge, paswoord of andere identificatiemethodes, toegang te
verlenen.

Deze medicatiewagens kunnen afgesloten worden in 1 zone of 2
zones. Bij 2-zonesluting kan de toegang hiërarchisch worden bepaald.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de informatiebrochure
onderaan deze pagina. Of neem contact op met onze
productspecialist Peter van der List om de verschillende
mogelijkheden te bespreken. Peter is telefonisch bereikbaar via
06-15636707 of per e-mail via peter.vander.list@mediq.com.
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Belintra Medicart Lades Small
Toepassing
De 'Small'-versie heeft eenzelfde strakke en unieke uitstraling als de
standaard Medicart Lades. De kleinere afmetingen maken deze
medicatiewagen uiterst wendbaar en gebruiksvriendelijk voor
medicatieverdeling in de kamer. Hierbij volstaat het de modules te
voorzien van de nodige vakverdelers om de doses per patiënt te
scheiden.

Productinformatie
De Medicart Lades Small is vervaardigd uit dezelfde zorgvuldig
geselecteerde, duurzame materialen die aan de vereiste
kwaliteitstesten werden ontworpen. De Medicart Lades Small wordt
volgens een nieuw concept samengesteld. De 13 ladeposities kunt u
naar eigen behoefte invullen met een uitschuifbaar werkblad en lades
voor modules van 50, 100 en 200mm hoog (300x400mm).

De ladefronten zijn standaard grijs en tevens in kleuren te verkrijgen
op aanvraag.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de informatiebrochure
onderaan deze pagina. Of neem contact op met onze
productspecialist Peter van der List om de verschillende
mogelijkheden te bespreken. Peter is telefonisch bereikbaar via
06-15636707 of per e-mail via peter.vander.list@mediq.com.
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Belintra Medicart Lades Small met IT
Toepassing
De mogelijkheid om medicatiewagens af te sluiten en controle op de
toediening van medicatie worden steeds belangrijker. Ook de toegang
tot het EPD (elektronisch patiëntendossier) op de afdeling wint aan
belang. Met de Belintra Medicart Lades Small met IT kunt u beide
toepassen. Door het compacte design is deze medicatiewagen
uitermate geschikt voor gebruik op de kamer en ideaal indien uw
instelling bedside scanning invoert.

Productinformatie
Belintra biedt verschillende mogelijkheden om aan vergrendeling te
beantwoorden. Voor medicatiewagens die met IT uitgerust zijn,
gebeurt dit na USB-aansturing op de ingebouwde PC om, aan de hand
van een badge, paswoord of andere identificatiemethodes, toegang te
verlenen.

Deze medicatiewagens kunnen afgesloten worden in 1 zone of 2
zones. Bij 2-zonesluting kan de toegang hiërarchisch worden bepaald.

De 13 ladeposities kunt u naar eigen behoefte invullen met een
uitschuifbaar werkblad en lades voor modules van 50, 100 en 200mm
hoog (300x400mm).

De ladefronten zijn standaard grijs en tevens in kleuren te verkrijgen
op aanvraag.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de informatiebrochure
onderaan deze pagina. Of neem contact op met onze
productspecialist Peter van der List om de verschillende
mogelijkheden te bespreken. Peter is telefonisch bereikbaar via
06-15636707 of per e-mail via peter.vander.list@mediq.com.
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Belintra Medicart Rolluik
Toepassing
Net zoals de Medicart met Lades is de Medicart Rolluik een multifunctionele,
modulaire medicatiewagen die zich onderscheidt op vlak van
materiaalkeuze, ergonomie, hygiëne, duurzaamheid en zijn unieke
vormgeving. De wagen kan op diverse afdelingen worden ingezet.

Productinformatie
Deze medicatiewagen is ingevuld met rechte rasterwanden, een ABS module
van 50mm hoog en 4 ABS modules van 100 mm hoog. De nodige
vakverdelers zijn voorzien.

Voor verzorging, medicatietransport en/of medicatieverdeling is de Medicart
Rolluik een zeer ergonomische, hygiënische en patiëntveilige oplossing.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de informatiebrochure onderaan
deze pagina. Of neem contact op met onze productspecialist Peter van der
List om de verschillende mogelijkheden te bespreken. Peter is telefonisch
bereikbaar via 06-15636707 of per e-mail via peter.vander.list@mediq.com.
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Belintra Medicart Accessoires
Toepassing
Dankzij de vele accessoires is het mogelijk om alle Medicarts optimaal
uit te rusten naar de wensen van de afdeling.

Productinformatie
Niet alle accessoires passen op elke locatie van de medicatiewagens
en het aantal accessoires per medicatiewagen is gelimiteerd.

Niet-standaard accessoires hebben een langere levertermijn.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de informatiebrochure
onderaan deze pagina. Of neem contact op met onze
productspecialist Peter van der List om de verschillende
mogelijkheden te bespreken. Peter is telefonisch bereikbaar via
06-15636707 of per e-mail via peter.vander.list@mediq.com.
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Belintra Roll-IT
Toepassing
Het elektronisch patiëntendossier (EPD) vindt meer en meer ingang in
onze gezondheidszorg. De Roll-IT is een mobiel werkstation dat het
personeel toelaat dit elektronisch patiëntendossier mobiel te
raadplegen en up-to-date te brenge.

Productinformatie
De Roll-IT vormt de link tussen patiënt en medisch dossier en zorgt
voor een continue en mobiele verbinding met klinische data. Het
medisch dossier kan het hele ziekenhuis door geraadpleegd en
aangevuld worden.

Het geheel kan op de dagelijkse ronde meegenomen worden en de
arts kan op een ander moment het patiëntenvoorschrift ingeven
wanneer de Medicart apart gebruikt wordt.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de informatiebrochure
onderaan deze pagina. Of neem contact op met onze
productspecialist Peter van der List om de verschillende
mogelijkheden te bespreken. Peter is telefonisch bereikbaar via
06-15636707 of per e-mail via peter.vander.list@mediq.com.
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