
Oplossingen voor telezorg  
en spoedeisende hulp



  Ergotron onderscheidt zich met:

•  Mensgerichte ontwerpen en bewegingstechnologie die 
op meer dan 30 jaar ervaring is gebaseerd

•  Producten van professionele kwaliteit die uitgebreid zijn 
getest om gebruikers veilig te houden en een duurzaam 
rendement te waarborgen

•  Ontwerpen met een open architectuur die ruimte bieden 
voor oplaadtechnologie en besmettingspreventie

•  Een uitgebreid assortiment van accessoires die op 
specifieke zorgtoepassingen aansluiten

Vergroot de reikwijdte van je zorgaanbod

De producten van Ergotron worden overal ter wereld  
ingezet voor telezorg. Ze maken het mogelijk om een breed 
scala aan zorgdiensten te verlenen en je geografische  
dekking uit te breiden naar locaties waar patiënten je hulp  
het hardst nodig hebben.

We weten dat elke organisatie unieke behoeften kent.  
Of het nu gaat om een communicatiekanaal tussen  

Zorgverleners zijn de helden van 
onze tijd.
Daarom ontwikkelen we producten die hen helpen gedijen. Onze doordachte oplossingen stellen artsen 
en verplegers in staat om tijdens elke dienst comfortabel te werken. Daarmee kunnen ze hun energie en 
talent aanwenden voor waardevolle interacties met patiënten. Dit draagt bij aan levensveranderende zorg 
waar we allemaal mee van profiteren.

patiënten en hun familie, telezorg voor een specifiek 
dekkingsgebied of een integrale oplossing voor zorg op 
afstand, met onze expertise kunnen we je organisatie aan 
de juiste oplossing helpen.

De open architectuur van onze ontwerpen biedt ruimte 
voor al je apparatuur, of je nu routineklussen uitvoert of 
spoedeisende hulp verleent.

Telezorg 
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Volledig diagnostische 
trolleys

Medische trolleys voor 
lichte toepassingen

Mobiele basistrolleys

Gepersonaliseerde patiëntenzorg 

Onze flexibele, in de hoogte verstelbare producten dragen bij aan comfortabele workflows en waardevolle interacties 
met patiënten. Verplegers kunnen basisinspecties uitvoeren vanaf een simpel mobiel bureau of flexibel reageren op elke 
spoedeisende situatie met een trolley die van alle benodigde informatie en apparatuur is voorzien.

Comfortabele diagnostiek 

Onze ergonomisch verantwoorde bureaus, wandbevestigingen voor beeldschermen, monitorarmen, en medische trolleys 
stellen zorgverleners in staat om diagnostische gegevens grondig te analyseren. Onze flexibel aanpasbare ontwerpen zijn 
inzetbaar in diverse ruimtes en bieden ondersteuning voor wisselende diensten. Dankzij de ondersteuning voor meerdere 
schermen kunnen gebruikers verschillende patiënten tegelijk aan snelle en accurate diagnoses helpen.

Volledig toegeruste 
trolleys

Monitorarmen

Muurbevestigingen



Flexibele ontwerpen 

Het in hoogte verstelbare ontwerp van onze mobiele trolleys 
biedt zorgverleners de keuze tussen zittend en staand werken. 
Dit zorgt voor een moment van rust tijdens het invullen van 
formulieren. De trolleys kunnen ook dienstdoen als comfortabel 
platform voor het delen van informatie. De los verkrijgbare 
accessoires bieden zorginstellingen de mogelijkheid om al hun 
trolleys optimaal aan te passen aan hun specifieke workflows.

Tijdig onderhoud door gecertificeerde technici  

Via Ergotron Service zijn speciale dienstenpakketten voor preventief onderhoud 
beschikbaar. Deze diensten worden verzorgd door gecertificeerde professionals en 
waarborgen een correct functioneren en de uptime van onze zorgoplossingen. Er zijn 
diverse abonnementen beschikbaar die voorzien in tijdig onderhoud om onderbrekingen 
van de patiëntzorg te voorkomen. 

Met de eKinnex™-technologie kun je de batterijstatus van je medische trolleys in real time 
raadplegen en je proactief onderhoudsbehoeften signaleren om uptime te waarborgen 
en de werkdruk van je IT-team te verlichten. Het hiervoor gebruikte portal voldoet aan 
de HIPPA-richtlijnen, houdt patiëntengegeven veilig en reikt belangrijke inzichten aan ten 
behoeve van het beheer van je trolleys. 

EEN SLANK  
ONTWERP

Specialistische zorg: trolleys voor 
thermische beeldverwerking 

Lees snel de temperatuur van mensen af in 
zorgomgevingen, kantoren of drukbezochte openbare 
ruimtes met trolleys van Ergotron die speciaal zijn 
ontwikkeld voor thermische beeldverwerking. 

Onze trolleys maken een veilige terugkeer naar de 
werkplek mogelijk met een ontwerp met een open 
architectuur die ruimte biedt voor elke gewenste infrarode 
camera. Ze bieden daarnaast diverse montageopties. 

Camera, monitor en andere apparatuur los verkrijgbaar. Ergotron produceert en 

verkoopt geen thermische camera’s en beveelt evenmin het gebruik van een 

specifieke thermische camera aan.

Ongeëvenaarde mobiliteit en flexibiliteit 

Om bij te dragen aan patiëntgerichte zorg die verder gaat waar telezorg ophoudt bieden 
we professionele medische trolleys aan die qua aanpasbaarheid en mobiliteit hun weerga 
niet kennen. Deze trolleys kunnen moeiteloos worden verplaatst naar het punt van zorg. 
Dit zorgt voor een sterke band tussen zorgverleners en patiënten en snelle toegang tot 
medische dossiers. De trolleys passen dankzij hun ranke ontwerp in drukbezochte gangen, 
zodat formulieren overal makkelijk kunnen worden ingevuld.



Download aanvullende informatie via ergotron.com

Verkoop EMEA: 
Amersfoort, The Netherlands  /  +31.33.45.45.600  /  info.eu@ergotron.com

Wereldwijde verkoop van maatoplossingen: 
custom@ergotron.com
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Dit document is in de V.S. vervaardigd en kan zonder nadere kennisgeving  
worden gewijzigd.

De apparatuur van Ergotron is niet bestemd voor het genezen, behandelen, 
terugdringen of voorkomen van enige aandoening. 

Octrooigegevens zijn beschikbaar op www.ergotron.com/patents

WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit en 
eKinnex zijn merken van Ergotron.


