Klant specifieke oplossingen, voor
u op maat gemaakt.

Samen met u ontwikkelen we het
beoogde resultaat. U bent zeker van
het juiste eindproduct.

•

•

Soms vragen bepaalde situaties niet om standaard
oplossingen, maar net om een aantal specifieke
aanpassingen voor een optimaal gebruik.
TechniCare ziet het belang van maatwerk en levert dit waar
nodig. Wij gaan samen met u als ziekenhuis een
ontwikkeltraject in, waarbij aan de hand van
ontwerpvoorstellen en prototypes een compleet nieuw
product ontstaat.
Een product waarmee u daadwerkelijk uw zorgverlening
verbetert. Dat is altijd het doel.

Met behulp van de papegaai plafond steun is het voor de patient eenvoudiger zich te verplaatsing op
zijn positie. De papegaai wordt direct aan het plafond bevestigd. Bij geen gebruik is het mogelijk de
papegaai in hoogte te verstellen, zodat de patiënt hier geen hinder van ondervindt.
Graag denkt TechniCare met u mee om te zien hoe de papegaai plafondsteun het beste past in uw
zorginstelling.

Specificatie

Artikelnr.

Papegaai plafondsteun incl. trapeze

13.060.01

Papegaai plafondsteun incl. trapeze

13.060.02

In elke kamer wordt gebruik gemaakt van monitoren, die op diverse plekken bevestigd moeten
worden. Dit kunnen zowel monitoren voor de artsen en verpleegkundigen zijn, maar ook schermen
waar de patiënt zelf de ontspanning op kan vinden.
Daarnaast zien we een stijging in het gebruik van IPads en tablets binnen het ziekenhuis. Deze
moeten echter ook netjes opgeborgen zijn. Daarbij moet het mogelijk zijn deze op te laden waar
nodig.
TechnICare ontwikkelt klant specifiek deze steunen. Wij meten de steunen in en ontwikkelen voor u
op maat een oplossing.

Specificatie

Artikelnr.

Monitor steun aan het bed

15.049.01

Monitor steun Pendelsysteem, bevestigd
aan het plafond
Combihouder, IPad houder en plateau
bevestigd op DIN-Rail

15.049.04
15.045.04

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

TechniCare levert adapter bevestigingsdelen voor de rolonrustbanden, voor het Hill-Rom
ProgressabbedHR900. De rol onrustband wordt in combinatie met dit bed afgeraden voor gebruik
door diverse specialisten en werkgroepen binnen de geriatrie.
Dankzij de bevestiging van de adapter is het niet meer mogelijk de rolonrustband te verschuiven,
wat fysieke ongemakken of erger bij de patiënt voorkomt.

Specificatie
Adapter bevestigingsdelen t.b.v. fixatie
onrustbanden
Adapter bevestigingsdelen t.b.v. fixatie
onrustbanden, click- and go systeem

Artikelnr.
17.013.01
17.013.02

Hoogwaardige DIN-Rail, speciaal voor uw ziekenhuis in de juiste maat geleverd, in de juiste kleur. U
krijgt de volledige vrijheid zelf uw wensen en eisen te bepalen.



Verschillende maten steunen in verschillende kleuren
Eventueel voorzien van een potentiaal vereffeningspunt

Vraag aan uw verkoopadviseur de juiste artikelnummers.
Specificatie

Artikelnr.

DIN-Rail steun

Divers

Kunststof DIN-Rail haak

12.024.01

In samenwerking met de klant onderzoeken we welke indeling het meest geschikt is voor de
bepaalde toepassing en zo zoeken wij samen naar het beste resultaat. De trolley is aan vrijwel elk
bed toepasbaar door het bed te voorzien van koppelstukken. De trolley op de foto’s is in
samenwerking met het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam ontwikkeld als I.C. transport trolley.
Samen met u bepalen we de apparatuur die op de trolley bevestigd moet worden, i.c.m. de juiste
afmetingen en specificaties.
Specificatie

Artikelnr.

I.C. Transport trolley voeteneind bed

12.012.01

I.C. Transport trolley custom-made

12.012.02

