TechniCare levert een bijdrage
aan uw Moeder- en kind
afdeling.

Jarenlange ervaring in de zorgsector
en volledig modulair aan te passen
naar uw specifieke wensen.

•
•
•
•

Specialist op het gebied van Moeder- en kind.
TechniCare levert het meubilair omtrent uw
moeder- en kind centrum. Uiteraard denkt u hierbij
aan het verlosbed, maar denkt u ook eens aan RVS
werkbladen, babybadjes, warmtelamp steunen en
stoelen.
Met een duidelijke focus op een passende
oplossing zorgen wij voor uw totaalinrichting.
Zo helpen wij u uit uw moeder- en kind afdeling te
innoveren en te verbeteren voor moeder, kind en
het verplegend personeel. Volledig afgestemd op
uw situatie.

Een unieke combinatie tussen een verlosbed en een verpleegbed. Het Nascentia verlosbed biedt de
essentiele eigenschappen van een verlosbed, in combinatie met de voordelen van een verpleegbed.
Comfort voor de moeder, en in één handeling te veranderen naar een dwarsbed.
TechniCare biedt veel diverse opties. Meer informatie is te vinden in de speciale brochure.
Specificatie

Artikelnr.

Nascentia Verlosbed

13.068.01

U kunt het verrijdbare babybadje mobiel gebruiken op verschillende verloskamers. Dit is het grote
voordeel ten aanzien van geïntegreerde babybadjes in het meubilair. Dit bespaart u voor uw
zorginstelling. Dankzij de gebruikte materialen, RVS, is het babybadje zeer eenvoudig schoon te
maken. Het babybadje is daarbij voorzien van een waterkerende rand, wat ervoor zorgt dat minder
water verloren gaat. Alle babybadjes zijn standaard uitgerust met geluidsarme zwenkwielen.

Specificatie
Babybad, verrijdbaar. Incl. panelen, DIN-Rail en Mand
- (850 x 600mm)
Babybad, verrijdbaar. Incl. panelen, DIN-Rail en Mand
- (900 x 600mm)
Babybad, verrijdbaar incl. omkasting.

Artikelnr.
14.030.01
14.030.04
14.030.05

U kunt het verrijdbare babybadje mobiel gebruiken op verschillende verloskamers. Dit is het grote
voordeel ten aanzien van geïntegreerde babybadjes in het meubilair. Dit bespaart u voor uw
zorginstelling. Dankzij de gebruikte materialen, RVS, is het babybadje zeer eenvoudig schoon te
maken. Het babybadje is daarbij voorzien van een waterkerende rand, wat ervoor zorgt dat minder
water verloren gaat. Alle babybadjes zijn standaard uitgerust met geluidsarme zwenkwielen.
Daarnaast is dit babybadje volledig elektrisch in hoogte verstelbaar. Hierdoor is het badje geschikt
voor elke moeder en elke verpleegkundige. Daardoor is het ook mogelijk als de moeder op een stoel
zit om toch nog mee te kijken.
Specificatie

Artikelnr.

Babybad verrijdbaar, elektisch in hoogte
verstelbaar
(900mm- X 600mm)

14.030.02

Voor deze plek heeft TechniCare een vaste steun ontwikkeld. Deze steun is in samenwerking met
een aantal ziekenhuizen ontwikkeld en kenmerkt zich door de hoge kwaliteit en de toepasbaarheid
op diverse warmtelampen.

Specificatie

Artikelnr.

Wandsteun voor warmtelamp
Wit Gecoat RAL 9010

11.012.01

In veel kamers gebruiken ziekenhuizen vaste punten voor de warmtelampen; vaste ophangingen
waardoor de lamp zich op een statische plek bevindt. In veel gevallen is dit afdoende, maar soms
vraagt een kamer om specifieke aanpassingen.
TechniCare heeft voor diverse kamers, onder andere de neonatologie suites, een uittrekbare
warmtelamp steun ontwikkeld. Met deze ontwikkeling is het in de kamer mogelijk de steun boven
zowel de commode alsook boven andere verrijdbare zaken te hangen.
Elke steun wordt voor uw situatie custom-made ontwikkeld. TechniCare biedt u de mogelijkheid de
steun aan te passen naar uw wensen en eisen. De warmtelamp steun is toepasbaar met elk type
warmtelamp.

Specificatie

Artikelnr.

Steun met zwenkarm
- Horizontaal uittrekbaar

11.028.01

Steun met zwenkarm scharnierarm

11.028.02

Lachgas (n2o) kan in de laatste fase van de bevalling onder begeleiding van de verloskundige of
gynaecoloog worden toegediend om de ergste pijn af te zwakken.
De Lachgas-Trolley van TechniCare wordt dan ook tijdens deze fase van de bevalling gebruikt in
geboorteklinieken en op Moeder & Kind afdelingen.
De Lachgas-Trolley biedt ruimte aan max. 3 cilinders:



2 lachgascilinders (N2O) Ø 140mm voor gebruik tijdens de bevalling.
1 zuurstofcilinder (O2) Ø 100mm voor gebruik na de bevalling.

Verder is deze trolley voorzien van een afsluitbare opbergbak voor accessoires, zoals mondkapjes,
ventielen etc.
Op verzoek kan deze Lachgas-Trolley worden aangepast aan de eisen van uw Moeder en
Kindafdeling of geboortekliniek.

Specificatie

Artikelnr.

Lachgas trolley excl. omkasting

13.007.01

Lachgas trolley incl. omkasting

13.007.02

