
Säkra och effektiva 
vaccinationsprocesser

Nu när COVID-19-vaccin är tillgängligt runt om i världen, bidrar Ergotron med stöd till vårdgivare som 

implementerar säkra och effektiva vaccinationsprocesser. Våra professionellt designade medicinvagnar 

och laddningssystem kan användas där de verkligen behövs. De underlättar åtkomst till digitalt sparade 

uppgifter och vaccinationsmaterial samt gör att utrustning kan användas utan avbrott för att maximera 

produktiviteten.



Underlätta fl exibel 
temperaturscreening

•   Välj mellan olika fästen 
för att fästa kameran 
för temperaturscanning; 
montera på framsidan eller 
baksidan, där det passar bäst  

•   En praktisk hållare för 
desinfi cerande våtservietter

•   Tack vare Hot Swap-
kapabilitet kan arbetsfl ödet 
fl yta på

•   Kompakt mobil vagn fl yttas 
dit den behövs och ryms 
i små utrymmen

   Kamera, bildskärm och 
annan utrustning säljs 
separat. Ergotron varken 
tillverkar, säljer eller 
rekommenderar någon 
kamera för 
temperaturscanning.

Registrera, använd digitala uppgifter och tillbehör 
där det behövs

Se till att utrustningen är laddad för att 
maximera produktiviteten

Tablets, laptop-datorer och annan mobil IT-utrustning 
är viktiga under vaccinationsprocessen. Ett e� ektivt 
arbetsfl öde med strömförsörjda och säkert förvarade 
enheter gör att vårdgivare smidigt kan administrera och 
spåra procedurer.

1.   Möjliggör korrekt registrering 
och uppdatering av digitala 
uppgifter vid patientens sida

2.  Stor arbetsyta för beredning 
av vaccin

3.  Kassera sprutor med 
avfallsbehållare för kanyler 
inom räckhåll

4.   Förvara sprutor säkert i 
vagnens låda

5.  Snabb och korrekt spårning med 
scannerfästet

6.  Ha andra tillbehör lätt tillgängliga 
i trådkorgen 

7.   Förvara en kylare eller andra 
förbrukningsmaterial på den 
främre brickan

Korrekta och eff ektiva 
arbetsfl öden – var som helst
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Kontakta vårt team

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

Tyskland, Österrike och Schweiz: +49 800 182 4857
info.de@ergotron.com

Frankrike: +0800915649
info.fr@ergotron.com

Spanien: +34917699714
info.es@ergotron.com

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

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

Belgien, Nederländerna och Luxemburg: +31 334545600 
info.nl@ergotron.com

EMEA: +31334545600
info.eu@ergotron.com


