
עגלות סיעוד בהתאמה אישית,
חלוקת אחריות שמונעת טעויות

ך ל ש ן  ו ר ת פ ה ת  א ה  ח י ט ב מ ו  נ ל ש ת  ו נ ע ו צ ק מ  ה

לאחיות  ומשמשות  הלקוח  דרישות  לפי  בדיוק  נבנות  מיטווך,  של  החדשות  הסיעוד  עגלות 
כתחנות עבודה זמינות, המקנות להן גישה מהירה וממוחשבת לתרופות, לציוד ולמידע חיוני. 
פתרון יעיל זה משפר את איכות העבודה ומונע טעויות אנוש, העשויות לגרום לנזק בלתי הפיך.

א. מיטווך ובניו י.
החטיבה לציוד מחשוב

מפרט טכני למרכב:

שילדת העגלה עשויה מפרופילי   1 

אלומיניום אובאליים מעוצבים.

דופן העגלה עשוי אלומיניום בציפוי   2 

פלסטיק )אלוקובונד(.

 .(TRESPA( HPL משטח עבודה עשוי  3 

החומר החזק עמיד לחומרי חיטוי ורחצה.

מגש מקלדת נשלף מאלומיניום עם   4 
מסילות נשלפות.

ארונית תרופות ממתכת צבועה.  5 

מנגנון נעילה מרכזית הנועל את כל   6 
מגירות התרופות.

24 מגירות לתרופות עם אפשרות ל-10   7 
מחיצות במגירה.

מחיצה נוספת לשם החולה בחזית   8 
המגירה.

גלגלי פלסטיק איכותיים בקוטר ''5   9 
)שניים מהם עם מעצור(.

שני מגנים מפלסטיק )במפר( בתחתית   10 
העגלה למניעת פגיעות.

1 

7 

2 

3 

10 

6 

9 

5 

8 

4 



א. מיטווך ובניו י.
החטיבה לציוד מחשוב

תוספות לבחירה:
וו לתליית כבל חשמל  

2 ידיות אחיזה  

2 סלסילות לבקבוקים  

חישוק למיכל מחטים  

מתקן לבקבוק ספטול  

מתקן לכפפות  

מערכות מחשבים:

 .White Box מערכות המחשב יכולות להיות של כל יצרן מוכר או

פורמטים אפשריים להתקנה:

Panel PC (All-In-One(  

מחשב מיני + מסך  

Thin Client + מסך  

קונפיגורציית המחשב ניתנת להתאמה לצרכים ולדרישות הלקוח.

מערכת האנרגיה:

לעגלה מערך אנרגיה המותאם לציוד המחשוב שהותקן. 
הסוללות הנן מסוג Lithium-Ion המאפשרות טעינה מהירה 

)שעתיים( וזמן עבודה של כ-10 שעות בין טעינה לטעינה. 

מערך האנרגיה יכול להגיע כיחידה אחת או בפורמט המאפשר 
"החלפה חמה" של סוללות.

אבזור נוסף:

חברתנו משווקת גם ציוד היקפי בתקן רפואי מחמיר: מסכים רפואיים, 
עכברים ומקלדות אנטי בקטריאליים עם אפשרות רחיצה מלאה, מגני מסך, 

עטים אנטי בקטריאליים, אזניות רחיצות וציוד נוסף לתחום הרפואה.

חשוב לדעת!

ניתן להוסיף/להפחית אביזרים, מיקום וכמות מגירות בהתאם לצורך.

שירותים אפשריים במסגרת אספקת המוצר: 

למוצר ניתן להוסיף שירות ואחריות בהתאם ל- SLA נידרש כולל 
24/7 תוך 4 שעות.

מידות:

רוחב 55 ס"מ, עומק 49.5 ס"מ, גובה 106 ס"מ )ניתן לשנות מידות בהתאם לצורך(.  
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www.ncr.co.il 1-800-22-43-11 סניפים בפריסה ארצית




