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Patiënten verdienen de best mogelijke zorg en aandacht van artsen en verpleegkundigen. 

Wij helpen u daarbij.

Hoe? Door uw werk makkelijker te maken. Wij leveren en onderhouden sinds 2006 

betrouwbare medische ICT-apparatuur die zorgprocessen productiever maken, zodat u 

meer tijd en zorg aan de patiënt kan geven. De patiënt die op uw zorg vertrouwt: 

in het ziekenhuis, verplegings- of verzorgingshuis.

Tegelijkertijd begrijpen wij dat deze zorg betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam moet zijn.

Zorggerichte oplossingen

Patiënt & 
zorgverlener

Zorginstellingen Innovaties Support
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Vertrouwen op het beste
Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg veilig 

is. Om goede zorg te kunnen leveren heeft u als zorgverleners 

recht op betrouwbare medische ICT-apparatuur. 

Onze medische ICT-apparatuur is niet alleen betrouwbaar, het 

oogt ook betrouwbaar. Zo wekt alleen al de aanblik van een 

verpleegkundige met de Computer On Wheels (COW) en/of 

medische wondcamera vertrouwen.

Het Elektronisch Patiëntendossier maakt het mogelijk dat 

zorgverleners snel en betrouwbaar medische gegevens met 

elkaar kunnen delen, zodat de kans op medische fouten kleiner 

wordt. Onze medische ICT-apparatuur helpt u daarbij, zodat u 

patiëntgegevens in het EPD altijd kunt inzien. Met onze 

medicatie Computer on Wheels bieden wij closed-loop 

medicatietoediening aan het bed van de patiënt. 
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Aan de capaciteiten van u en de zorginstelling mag niet 

getwijfeld worden. Daarom moet het steeds opnieuw 

bevestigd worden. Hoe? Door innovaties te omarmen en 

daarmee de patiëntveiligheid te vergroten.

LogicalXL denkt in oplossingen, voor de zorginstelling en 

voor de patiënt. Daarom omarmen wij innovaties zodat u 

uw patiënten betere zorg kunt verlenen. 

Om het genezingsproces van complexere wonden 

te bevorderen leveren wij de medische wondcamera 

XotoCAM die de complexe wond goed documenteert 

en direct vastlegt in het EPD. Hierdoor kunt u fouten 

voorkomen en tijdig de juiste diagnose stellen. 

Kortom, de innovatieve XotoCAM komt de 

patiëntveiligheid ten goede.

Innovaties & patiëntveiligheid
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Voor u als arts of verpleegkundigen is de zorg voor de patiënt het belangrijkste wat er is, 

ook al lijkt uw baan vandaag de dag steeds meer op een kantoorbaan. U besteedt bijna 

net zoveel tijd aan noteren en vastleggen in het EPD als aan directe patiëntenzorg. 

Juist daarom is een ergonomische werkplek van essentieel belang. Wij zorgen ervoor  

dat u zonder ergonomische klachten uw patiënten kunt blijven verzorgen, nu en in  

de toekomst. 

Zorgverleners en ICT-ers hebben allemaal hun eigen dromen, 

gebruiken, wensen en behoeften. Wij gaan uit van de specifieke 

toepassing en ieders wensen. Daarom bieden wij 

maatwerkoplossingen in medische computers.

Deze medische computers moeten u als zorgverleners 

ondersteunen in uw werkzaamheden en niet in de 

weg hangen. Met onze medische ophangsystemen 

zorgen wij ervoor dat het menselijk contact tussen 

u en de patiënt optimaal is, zodat u de beste zorg 

kunt bieden. In elke situatie, hoe ruim of krap ook. 

U heeft een wens? Daag ons uit, wij zorgen voor  

de maatwerkoplossing!

Maatwerkoplossingen
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De beste zorgtijd aan de patiënt geven. Het is uw missie en onze missie. Wij begrijpen 

uw uitdaging en willen u helpen om deze uitdaging te overwinnen. Daarom leveren wij 

medische ICT-apparatuur die uw handelingen en processen vergemakkelijken en tijd 

besparen. Omdat wij deskundige dienstverlening belangrijk vinden, laten we niets aan 

het toeval over. 

Wij verzorgen de levering van onze producten met eigen vervoer en eigen mensen. 

Zo bent u ervan verzekerd dat alle producten in een goede staat aankomen en 

desgewenst direct geïnstalleerd worden. Ongeacht of dit beeldschermen, medische 

toetsenborden, ophangsystemen of multimedia consoles zijn. Onze vakkundige 

supportmedewerkers zorgen voor een snelle plaatsing of upgrade. Hierdoor blijft 

het proces onder controle en hoeft u zich hierover geen zorgen te maken. Daarnaast 

kunnen onze gespecialiseerde medewerkers uw medische ICT-apparatuur, zoals 

bijvoorbeeld Computer On Wheels, jaarlijks preventief onderhouden zodat de 

zorgverlener er altijd op kan vertrouwen en meer tijd aan de patiënt kan geven.

Met LogicalXL kiest u voor professionaliteit en duidelijkheid, één aanspreekpunt en 

korte lijnen. Hierdoor kunnen wij u de best mogelijke support leveren. Kortom, van 

LogicalXL mag u zorggerichte meerwaarde verwachten!

De beste support
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Referenties
Sinds 2006 vertrouwen onder andere de volgende 

zorginstellingen op onze producten en expertise.

Topzorg voor uw 
levenskwaliteit
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