
Een veilig en efficiënt  
vaccinatieproces

Nu er overal ter wereld vaccins tegen het coronavirus beschikbaar zijn helpt Ergotron artsen en verplegend 

personeel met het inrichten van een veilig en efficiënt vaccinatieproces. Onze professionele medische 

trolleys en oplaadsystemen maken het mogelijk om technologie naar het punt van zorg te verplaatsen, 

digitale patiëntendossiers te raadplegen en apparatuur te gebruiken zonder voortdurend naar een 

stopcontact te moeten zoeken. Zorgprofessionals realiseren zo een maximale productiviteit door optimale 

toegang tot alle voorzieningen die nodig zijn. 



Zorg voor fl exibele 
temperatuurscreening

•   Kies uit diverse opties 
voor het bevestigen van je 
camera voor thermische 
beeldverwerking. Je kunt de 
camera naar voren of naar 
achteren richten in verband 
met de privacy van mensen.

•   De handige houder voor 
desinfectiedoekjes maakt 
regelmatige ontsmetting 
mogelijk

•   Een hot swappable batterij 
zorgt voor ononderbroken 
workfl ows

•   De compacte mobiele trolley 
kan naar elke gewenste 
locatie worden verplaatst en 
past in kleine ruimtes

   Camera, monitor en andere 
apparatuur dienen separaat 
te worden aangeschaft. 
Ergotron fabriceert en 
verkoopt geen thermische 
camera’s en beveelt evenmin 
specifi eke camera’s aan.

Breng registratiemogelijkheden, 
digitale patiëntendossiers en alle benodigde 

accessoires naar iedere gewenste locatie

Alle apparatuur opgeladen voor 
maximale productiviteit

Tablets, laptops en andere mobiele IT-apparatuur zijn 
onmisbaar tijdens het vaccinatieproces. Zorg voor een 
e�  ciënte workfl ow met apparaten die tijdens het opladen 
veilig zijn opgeborgen. Artsen en verpleegkundigen 
kunnen zich dan richten op het vaccineren en de 
administratie.

1.   Voor het nauwkeurig registreren en 
bijwerken van medische gegevens in de 
nabijheid van de patiënt 

2.  Het grote werkoppervlak biedt volop 
ruimte voor het voorbereiden van vaccins

3.  Bevestig een naaldencontainer aan de 
speciale beugel voor het veilig afvoeren 
van naalden

4.   Berg injectiespuiten veilig op in de lade van 
de trolley

5.  Een speciale scannerhouder draagt bij 
aan snelle en nauwkeurige tracking

6.  Dankzij de opbergmand zijn alle 
accessoires en verbruiksproducten 
in handbereik 

7.   Plaats een kleine koelbox of andere 
accessoires in de bak aan de voorzijde

Zorg voor accurate en effi  ciënte 
workfl ows op elke locatie



Neem contact op met ons team 

Download aanvullend materiaal van ergotron.com.
Voor meer informatie:
EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com 
Custom: custom@ergotron.com 
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WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit en eKinnex zijn merken van Ergotron.

Neem contact op met ons team Neem contact op met ons team 

Benelux: +31 334545600
info.nl@ergotron.com

UK: +44 203 078 7636  
info.uk@ergotron.com

DACH: +49 800 182 4857  
info.de@ergotron.com

FR: +0800915649
info.fr@ergotron.com

ES: +34 917699714  
info.es@ergotron.com

IT: +800 788464
info.it@ergotron.com

Nordics: +31 334545600  
info.eu@ergotron.com

EMEA: +31 334545600  
info.eu@ergotron.com


