


Vi hjälper vårdpersonal att trivas. 
I nästan 40 år har Ergotron förbättrat sjukvårdens 

arbetsflöden och möjliggjort patientvård av hög kvalitet 

genom att erbjuda dynamiska, ergonomiska lösningar 

som är designade för vårdgivare. Vår design är mycket 

anpassningsbar och passar fler människor, arbetsflöden  

och miljöer. 



Främja genuin kontakt 

med vårdtagaren och 

bidra till att minska risken 

för fel med det modulära 

CareFit Combo-systemet 

som ger en effektiv och 

bekväm



CareFit Combo

En ny dokumenteringsupplevelse  
där vården äger rum

Modulär väggmontering
Enkel skärmdelning
Intuitiv åtkomst till verktygen
Stadig design stöder ett flertal konfigurationer 



Bekväm åtkomst  
till skannern

CareFit Combo

Främja kontakten mellan vårdgivare  
och vårdtagare

Platsbesparande design som enkelt kan fällas ihop när den inte används
En lätt beröring ger vårdpersonalen flexibilitet och valmöjligheter
Ett flertal konfigurationer som är lätta ett rengöra och underhålla
Möjliggör säker åtkomst med RFID passerkortsläsaren

Totalhöjd med  
CPU-boxen är 111,8 cm



Förbättrar vårdutrymmena  
med dold sladdhantering

CareFit ComboCareFit Combo



CareFit Pro

Innovativ design  
för alla skift

Med alla funktioner
Stora möjligheter att höjdjustera
Helt dolda teknikdelar och kablar
Inbyggd hot swap-batterikapacitet
Flera tillbehör som passar dina arbetsflöden

22″ (56 cm)

180° rotation



Intuitiv  
instrumentpanel  
som passar ditt  

arbetsflöde

CareFit Pro



Förvara allt säkert  
på sin plats med  
anpassningsbara  
lådkonfigurationer  
och åtkomst 

CareFit Pro



Din dokumentations 
följeslagare

Ultratunn
Tar inte stor plats
Lätt
Stora möjligheter att höjdjustera
Anpassningsbara alternativ för ström, skanner, 

skrivare, våtservetter och merCareFit Slim LCD 2.0CareFit Slim för laptop

24,6″ (62,5 cm)



Tunn och anpassningsbar design inspirerad  
feedback från vårdgivareCareFit Slim



Oöverträffad rörlighet

Flytta den enkelt  
med en helt ny hjuldesign CareFit Slim



LiFeKinnex  
245Wh-batteri

Du behöver inte  
längre oroa dig för 
batterikapacitetenLiFeKinnex elsystem



LiFeKinnex 4-facksladdare  
(skrivbord)

Ett laddande arbetsflöde  
du kan lita på

LiFeKinnex 4-facksladdare  
(väggmonterad)

Håll koll på batteritiden  
med ljusindikatorn



eKinnex molnbaserad programvara

Molnbaserad  
hantering av flottan

Säker, webbaserad programvara

Sömlös hantering 

Främjar vagnens drifttid

Realtidsinsikter om användningsmönster, lådåtkomst,  
batteriladdning/livslängd med mera

Programvaran drivs separat från patientjournaler

Snabb implementering



StyleView LCD- och bärbara datorvagnar, batteridrivna och icke batteridrivna

Anpassningsbara konfigurationer för 
alla arbetsflöden

LCD Arm version

 1. Kamerahylla stöder din teknik
 2. Fäst enkelt tillbehören på DIN-skenorna
 3. Alternativ med dubbla skärmar för telemedicin 
4.  Välj lådor och tillbehör för varje applikation

1 2

3 4



CareFit väggskåp med diskret design

Diskret design som  
främjar en lugnare miljö



Automatiskt indragande 
tangentbordsversionStyleView Vertical Lift

Ta med tekniken  
till livliga  
vårdområden 

Låg profil
Ergonomiskt, kompakt väggfäste
Stöder ett brett utbud av teknik,  
inklusive allt-i-ett-datorer
Alternativ för dubbla skärmar tillgängligt



Vi står inte bara bakom våra produkter –  
vi står bakom dig

Tillgängliga tjänster*:

Installation och integration

Förebyggande underhåll

Förlängd garanti

Reparationer under och efter garanti

Fördjupad produktutbildning på plats

Utrustningsrevision och hälsokontroll

*Kontakta oss för tillgänglighet i din region



Med hjälp av människocentrerade designprinciper och 

rörelseteknik bygger vi miljöer som hjälper människor  

att trivas.

healthcare.ergotron.com 

healthcare.ergotron.com


Följ oss på
facebook.com/ergotroninc
instagram.com/ergotron
linkedin.com/company/ergotron

Ladda ned ytterligare information på ergotron.com
För mer information: 
EMEA +31 334545600 / info.eu@ergotron.com    
Custom-avdelningen: custom@ergotron.com 
© Ergotron, Inc. 06.12.2022 
Litteraturen har tagits fram i U.S.A. Innehållet kan komma att ändras.
Ergotrons enheter är inte avsedda att användas för att bota, behandla, lindra eller förhindra uppkomsten av sjukdom. 
Patentinformation finns på www.ergotron.com/patents. 
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit, eKinnex och TRACE är varumärken som tillhör Ergotron.


