Computer
On Wheels,
type M38e

TOEKOMSTGERICHT MOBIEL WERKEN
IN ZIEKENHUIS, VERPLEGINGS- EN VERZORGINGSHUIS

Computer On Wheels,
type M38e
Voor artsen en verpleegkundigen is de zorg voor de patiënt het belangrijkste wat
er is, ook al besteden ze vandaag de dag bijna net zoveel tijd aan noteren en
vastleggen als aan directe patiëntenzorg.
Zouden zorgtaken efficiënter kunnen worden met een flexibele werkplek? Wilt u
kosten besparen en medicatieveiligheid verhogen? Wilt u meer zorgtijd aan de
patiënt geven? Ja? Dan is de Computer On Wheels, kortweg COW, de oplossing.
Maak kennis met de Amerikaanse COW, type M38E.
De luxe COW voor het ziekenhuis, verplegings- en verzorgingshuis.
Zorggerichte topprestaties
ü
Zeer stabiel dankzij aluminium kolom
ü
Accu met zeer lange gebruiksduur
ü
Optimaal patiëntcontact door verstelbaar beeldscherm
ü
Optimale nachtrust voor patiënten dankzij
geruisloos voortbewegen en toetsenbordverlichting
Voor iedere zorgverlener
ü
Intuïtief te bedienen
ü
Veel werkruimte door extra groot werkblad en
uitschuifbaar werkplateau
ü
Uitschuifbare toetsenbordhouder
ü
Twee uitdraaibare muisplateaus voor links- en rechtshandigen
ü
Hoogte instellen met de elektrische of manueel bedienbare lift
Optimaal rijgevoel
ü
Goed te manoeuvreren dankzij ergonomische
handgrepen
ü
Verfijnde wielconstructie voor een soepele rit
ü
Geruisloos
ü
Zeer wendbaar, ook in smalle ruimtes
ü
Optimaal zicht op rijrichting door draaibaar beeldscherm
Patiëntveilig
ü
Toegangsbeveiliging met pincode
ü
Afsluitbare opbergbox of medicatiebox
ü
Hygiënische, antibacteriële plastics
Ook voor de ICT-afdeling
ü
Geïntegreerd kabelmanagement
ü
ICT-apparatuur diefstal proof in technologie box
ü
Eigen keuze in ICT-middelen
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Medicatieverstrekking
De zorg verandert en deze COW verandert met u mee!
De basisuitvoering van deze COW kunt u als visitewagen inzetten.
Om de variatie in type COWs in uw zorginstelling te beperken kunnen wij,
zelfs nadat u de COW jarenlang in gebruik heeft, de visitewagen upgraden
naar een medicatiewagen.
Medicatiebox
ü Geautoriseerde medicatieverstrekking
ü Toegang tot medicatiebox na invoer pincode of batch
ü Auto-close medicatiebox via druk op knop of noodsleutel
ü Ergonomisch uitwisselen medicatielades
Modulaire indeling
ü Meest flexibel indeelbare medicatiebox in de branche
ü Medicatielades in diverse breedtes en hoogtes
ü Geschikt voor medicatie, spuitjes en flacons
ü Afdelingsspecifieke indeling
ü Ook na ingebruikname ladeconfiguratie aanpasbaar
Klaar voor de toekomst
ü
Visitewagen, ook na gebruik, upgraden naar medicatiewagen
ü
Diverse accessoires verkrijgbaar, ook na ingebruikname

Referenties

Sinds 2006 maken wij zorgprocessen, onder andere bij deze zorgorganisaties, effectiever
zodat artsen en verpleegkundigen meer zorgtijd aan patiënten en cliënten kunnen geven.

Wilt u weten of ook uw zorgprocessen effectiever ingericht kunnen worden?
Laat het ons weten. Wij vertellen u vrijblijvend graag meer.
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