Accessoires
Custom made accessoires
voor diverse toepassingen

Nieuwe innovaties
TechniCare verbetert de zorg. Dit doen wij door het continu
innoveren en ontwikkelen van nieuwe producten voor de zorgsector.
In samenwerking met ziekenhuizen en zorginstellingen creëren wij
nieuwe innovaties die bijdragen aan een verbetering van de zorg.
Zowel voor patiënt, als ook voor de zorgprofessional. Waar nodig
ontwikkelen wij maatwerk oplossingen voor een optimaal resultaat.
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RVS Medisch Meubilair

Vaak maakt TechniCare deze houders
op maat, omdat dit in een specifieke
ruimte moet passen. We komen dan
ook graag met u in gesprek om hier
over door te spreken en om te zien
hoe we de houders voor uw situatie
passend kunnen maken.

In de ontwikkeling van afgelopen
jaren heeft TechniCare voor veel
verschillende doeleinden houders
en steunen ontwikkeld. Gestart met
de ontwikkeling van cilinderhouders
in diverse soorten en maten,
wordt op dit moment ziekenhuis
breed een groot scala aan diverse
houders geleverd. Voorbeelden
hiervan zijn bijvoorbeeld houders
voor de mondmaskers, maar ook
voor warmtelampen, gipszagen en
papegaaisteunen.
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Veilige opslag van de cilinders
binnen het ziekenhuis
TechniCare levert voor veel verschillende
toepassingen cilinderhouders. Op
elke afdeling is zuurstof aanwezig, en
dient dit conform de richtlijnen veilig
opgeborgen te worden.
Dit betekent dan ook dat deze cilinders niet
op de grond of in een krat mogen staan,
gezien dit niet als veilig beschouwd wordt.

TechniCare levert houders voor 1 tot 50
liter flessen, met een wandbevestiging,
bedbevestiging, verrijdbaarheid etc.
Wij gaan graag met u in gesprek om te
kijken welke houder voor u het meest
geschikt is.

Specificaties
Materiaal

Staal gecoat/ RVS

Afmetingen

Divers

Cilinder capaciteit

Artikelnummer

Mogelijkheden voor
1L, 2L, 5L, 10L & 50L

Omschrijving
Cilinderhouder met

08.007.01

overslagsluiting voor
cilinder 2L, Ø100mm

08.007.03

08.007.04

11.018.01

Cilinderhouder voor Kevlar
(1L), wandbevestiging
Cilinderhouder staal wit
gecoat 5L (Ø140mm)
Cilinderhouder voor 2L
cilinder, met ophangbeugel

Meer informatie? Kijk op www.technicare.nl of bel
één van onze adviseurs op 0180 499276
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Veilige opslag van zuurstof
binnen de ambulance
Uiteraard is zuurstof van groot
belang binnen de ambulance. Al sinds
jaren levert TechniCare de zuurstof
cilinderhouders aan onder meer
de ambulancediensten van regio
Amsterdam, Rotterdam (Rijnmond),
en diverse andere ambulancediensten.
De kern van een goede cilinderhouder
voor de ambulance is de stevigheid
en het klemmechanisme. Ook bij
ongelukken moet de zuurstoffles op
de plaats blijven, en mag deze niet uit
de houder geraken.
Om deze reden levert TechniCare
voor de ambulancediensten houders
met een solide klemsluiting. Met dit
systeem zijn de houders eenvoudig uit
de houder te halen, maar bij transport
zijn de houders goed gezekerd.

Specificaties
Materiaal

Staal gecoat/ RVS

Afmetingen

Divers

Cilinder
capaciteit

Mogelijkheden voor
1L, 2L & 5L

Artikelnummer Omschrijving
08.007.01

Cilinderhouder met verslagsluiting
voor cilinder 2L, Ø100mm

11.029.03

Cilinder snelspansysteem DUO
t.b.v. 2 x Ø140mm cilinder

11.029.04

Cilinder snelspansysteem DUO
t.b.v. 2 x Ø120mm cilinder

11.029.05

Cilinder snelspansysteem DUO
t.b.v. 2 x Ø100mm cilinder

11.029.07

Cilinder snelspansysteem DUO
t.b.v. 1 x Ø100mm +
1x Ø140mm cilinder
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RVS dooshouders
In elke kamer binnen een zorginstelling,
in elke ambulance en elke zorgpraktijk
zijn diverse dozen te vinden met
handschoenen, tissues, wipes etc.
Deze dozen dienen goed opgeborgen
te worden voor een goed gebruik.
Daarnaast moeten de disposables
makkelijk bereikbaar te zijn en de
dozen eenvoudig te verwisselen.
TechniCare introduceert het dooshouder
concept. In dit concept bepaalt u zelf
hoe, welke en waar u de dozen wilt
bevestigen. U geeft uw wensen en eisen
op, TechniCare fabriceert voor u de
dooshouder op maat. Alles vervaardigd
van RVS, voor een lange levensduur.
Voorafgaand ontvangen wij graag van u
de afmetingen, zodat u zeker bent van
een goed passende dooshouder.

Specificaties
Materiaal
Hoogteverstelling

klemmechanisme

Omschrijving

12.051

Dooshouder enkelvoudig

15.051

RVS Medisch Meubilair

Aanwezig middels

Artikelnummer

15.050
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RVS304

Dooshouders meervoudig
staand horizontaal
Dooshouders meervoudig
staand gestapeld

Beademingsstandaard
De beademingsslang houder is ontwikkeld
in nauwe samenwerking met de verpleeg
kundigen, de assortimentscoördinatoren
en de unit infectiepreventie.
Op de IC zijn deze beademingsslang
houder bij elke patiënt hard nodig, om
de positie van de beademingsslang te
fixeren en aan te passen waar nodig.
Dankzij de flexibele arm, is de standaard
eenvoudig aan te passen, zodat deze goed
in de buurt van de patiënt blijft. Door het
gebruik van goede materialen is het niet
meer mogelijk dat een patiënt zich
bezeert aan de beademingsstandaard.

Specificaties
Materiaal
Draaibaar

RVS, PON
Ja, in elke gewenste
positie te verstellen

Lengte armen

In overleg te bepalen

Bevestiging

DIN-Rail bevestiging.

DIN-Rail

3 DIN-Rail steunen

Artikelnummer

Omschrijving

16.002.02

Beademingsstandaard

Meer informatie? Kijk op www.technicare.nl of bel
één van onze adviseurs op 0180 499276
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Ondersteek- en
Urinaalhouders
Binnen elke spoelruimte is het een be
kend issue; het schoon opbergen van de
ondersteken, de urinalen en de bokalen.
Het komt nog te vaak voor dat deze op
verschillende planken, op de spoelmachine
zelf of zelfs op de vloer geplaatst worden.
TechniCare heeft hiervoor de logistieke
oplossing ontwikkeld voor het schoon
en zorgvuldig opbergen van zowel de
gebruikte als de schone materialen.
Omdat elke spoelruimte verschillende
aantallen urinalen, ondersteken en
bokalen bezit, en een andere inrichting
bezit, bieden wij u de keus om zelf te
bepalen hoe uw oplossing eruit ziet. Zo
bent u verzekerd van een juiste opslag.
TechniCare biedt naast de staande en
verrijdbare modellen eveneens een wandmodel aan. Dit model kunt u eenvoudig
aan de wand bevestigen en is uitermate
geschikt binnen een ‘kleinere’ spoelruimte.

Specificaties
Materiaal

RVS

Inrichting

Naar wens in te richten

Artikelnummer

Omschrijving

13.011

Ondersteek- en
urinaalhouder

Meer informatie? Kijk op www.technicare.nl of bel
één van onze adviseurs op 0180 499276
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Warmtelampsteunen
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 speficieke
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.

Artikelnummer
11.009.02
11.012.03

Omschrijving
Steun met dubbele
zwenkwarm
Wandsteun t.b.v. warmtelamp
Plafondsteun horzontaal

11.028.01

uittrekbaar t.b.v. warmtelamp
(Reanimatiekabinet)
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Naalden container houder
In samenwerking met diverse leverancier
van naalden containers levert Techni
Care houders voor elk formaat naalden
container; van kleine wandhouders,
houders voor de prikkarren tot trolleys
voor de 60L naaldencontainers.
In deze hoedanigheid heeft TechniCare
geholpen om ziekenhuizen in te richten in
zowel het Nederland als het buitenland.
Focus hierin is schoonmaakbaarheid, het
efficiënt en het eenvoudig ophangen.

Specificaties
Materiaal

RVS

Afmetingen

Divers

Ophanging

Artikelnummer

Wandbevestiging,
DIN-Rail bevestiging

Omschrijving
Houder t.b.v. diverse

5070.006

afmetingen (1 t/m 7L),
DIN-Rail bevestiging

5070.007

15.004.02
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Houder t.b.v. diverse
afmetingen (9 t/m 13L)
Trolley voor diverse
grote containers

Papegaai
opbergrekken
Papegaaistangen nemen vaak veel
ruimte in de opslagfaciliteit in. Dankzij
dit opbergrek van TechniCare kunt u
eenvoudig de papegaaien op een klein
oppervlak opslaan.
Voor diverse ziekenhuizen heeft
TechniCare toepassingen gemaakt om
papegaaien en infuuspalen netjes en
efficient op te bergen.
De houders bieden plaats voor 6 tot 10
papegaaien en infuuspalen. De houders
worden aan de wand geplaatst om zo
min mogelijk ruimte in te nemen.
Ook als u een aangepaste variant nodig
heeft, staan wij graag voor u klaar om
een model op maat te maken.

Artikelnummer
12.029.05

12.029.06

12.029.10

Omschrijving
Papegaaistang houder,
5 stuks verticaal
Papegaaistang houder,
1 stuks verticaal
Papegaaistang houder
6 stuks verticaal,
Papegaaistang houder

12.029.12

10 stuks verticaal, incl.
beugels voor handvatten

Meer informatie? Kijk op www.technicare.nl of bel
één van onze adviseurs op 0180 499276
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Improving Healthcare
TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren
door het leveren van technische innovatie.
TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten,
ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.
We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel
en productie faciliteiten. Voor meer informatie:
www.technicare.nl

Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk
T +31 (0)180 499 276
info@technicare.nl

www.technicare.nl

