TechniCare levert een bijdrage
aan de logistiek binnen uw
zorginstelling.

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

•
•
•

Transport en efficiënte logistiek binnen uw
zorginstelling is van groot belang. TechniCare denkt
hierin met u mee door het leveren van op maat
gemaakte trolleys. Modulaire trolleys voor de
afdelingen IC en CCU, maar ook trolleys voor
specifieke vraagstukken als zuurstof en lachgas.
We gaan graag met u in gesprek om uw trolley te
ontwerpen.

•

Deze couveuse trolley is volledig naar wens van de gebruiker opgebouwd. Als basis voor de
couveuse trolley is een Ferno brancard gebruikt. Deze is opgebouwd met o.a. een Atom couveuse,
spuitpompen, een display, een contactdoos, cilinderhouders en voorzieningen voor lucht en
elektriciteit.
Technicare biedt u de mogelijk de transport couveuse op te bouwen en uit te rusten naar uw wens.

Specificatie

Artikelnr.

Transport couveuse op Ferno brancard

13.027.01

Hygiënisch, gebruiksvriendelijk en stabiel. De trolley is tot stand gekomen in samenwerking met het
Albert Schweitzer Ziekenhuis en is klantspecifiek op te bouwen.
Als basis is gebruikt gemaakt van het Mobilyzer frame. Hierdoor biedt de trolley een stabiele basis,
en geeft het u de mogelijkheid diverse docking stations, pompen, infuuszakken etc. aan te
bevestigen. Het is een compleet ophangsysteem, met alle benodigdheden bij de hand.

Specificatie
Verrijdbare trolley incl. 5-voudige
stekkerdoos
Verrijdbare trolley met verticale buis,
Hoogte 200cm.

Artikelnr.
16.025.01
16.025.02

TechniCare biedt een trolley voor een insufflatie management systeem met de mogelijkheid Co2
flessen te integreren. De Trolley is modulair op te bouwen.
Specificatie

Artikelnr.

Trolley t.b.v. Air Seal

16.012.01

OK Accessoire trolley van RVS 304 voor gebruik op de operatiekamer in de nabijheid van de OK-tafel
om tijdens de operatie accessoires op te bergen.
Tevens kan deze Accessoire trolley worden ingezet in overige ruimtes binnen de OK-afdeling als
opbergwagen. Zodat bijv. kussens voor buikligging, arm- en zijsteunen, beensteunen etc. ook in deze
trolley kan worden opgeborgen. De trolley is modulair op te bouwen, zodat u zeker bent van een
optimale trolley voor al uw accessoires op de Operatiekamer. In meerdere ziekenhuizen gebruiken
specialisten de trolley elke dag naar veel tevredenheid.
Deze OK-Accessoire trolley van TechniCare kan op verzoek ook worden aangepast aan de wensen
van uw OK-afdeling.
Specificatie

Artikelnr.

OK Accessoire trolley

14.037.01

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

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

De trolley is geschikt voor het in transport in het ziekenhuis van het kindje in de couveuse.
De trolley is geheel vervaardigd van RvS en voorzien van:






RvS laden
Bokwiel lift incl. pedaal vergrendeling
Cilinderhouders lucht en O2
Kabinet voor het plaatsen van monitor en apparatuur
Verhoogde infectie preventie!

Specificatie

Artikelnr.

Trolley t.b.v. intern transport couveuse

15.026.01

