
Roll-IT Medicart

+ =

Eenvoudig beheer van het

elektronisch dossier

Stabiele WIFI verbinding

Een optionele externe antenne +10dB van hoge 

kwaliteit zorgt voor een stabiele WIFI verbinding.

Veilig, ergonomisch
en duurzaam

Verhoogde veiligheid
De medicatiewagens met lades of rolluik worden afgesloten 
met een sleutel-, cijfer-, breekzegel- of elektronisch slot. Daar-
door krijgen onbevoegden geen toegang tot de inhoud van de 
Medicarts. Ook bediening vanuit een PC, met badges, enz. is 
mogelijk.

Ergonomisch
Het mobiele werkstation Roll-IT kan met een eenvoudige druk 
op een knop in hoogte versteld worden voor zowel zittend als 
staand gebruik, afgestemd op de gestalte van de gebruiker. Het 
kan ook zonder fysieke inspanningen gekoppeld worden aan  
medicatiewagens met een werkblad tot een maximale hoogte 
van 1108 mm.

De Medicart met rolluik heeft een drukknop waardoor het rol-
luik op een gemakkelijke en ergonomische manier kan geopend 
worden. De Medicarts met lades zijn uitgerust met een soft- 
closing systeem en zijn 105% uitschuifbaar zodat de capaciteit 
ten volle benut wordt en de bakken eenvoudig uit het frame 
gehaald kunnen worden.

Hoogstaande kwaliteit
De dubbele wielen van zowel de Medicart als de Roll-IT 
beantwoorden aan de hoogste normen qua rolweerstand en 
geluidsdemping waardoor een vlotte manipulatie – ook in 
gekoppeld gebruik - gegarandeerd wordt. 
De werkbladen zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk te reinigen 
zijn met alle courante reinigings- en ontsmettingsmiddelen.
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Grote autonomie

Een gel batterij met een vermogen van 480 Wh 

kan – afhankelijk van de gekozen hardware – tot 

20u autonomie leveren.

Open platform

Zowel voor hardware als software kan u vrij 

kiezen wat u wenst in te bouwen, all-in-one PCs, 

mini ITX moederborden, thin clients,…

Ergonomisch

Zeer wendbaar en met een eenvoudige druk op 

de knop automatisch in hoogte verstelbaar.

Roll-IT
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Elektronisch dossier Individuele
medicatieverdeling Een sluitende cirkel

• Het mobiele werkstation Roll-IT geeft de 
artsen en de verpleging toegang tot het 
elektronisch dossier.

• De Roll-IT kan door de dokter apart 
gebruikt worden en door de verpleging zowel 
individueel als gekoppeld aan een 
Medicart medicatieverdeelwagen.

• Een full HD scherm biedt een overzichtelijke 
weergave van het volledige dossier.

• De dokters schrijven de medicatie voor in een 

elektronisch voorschrift.

• Na validatie door de apotheek wordt de 

medicatie  per patiënt voorbereid.

• We beschikken over diverse middelen om de 

medicatie veilig op de afdeling te 

brengen – automatisch of manueel.

• De zorgverstrekker rolt de medicatie- 

wagen met mobiel werkstation tot aan de 

kamers.

• De medicatiecirkel wordt gesloten door het 

bedside scannen bij toediening.

• Na het toedienen van de medicatie wordt 

deze automatisch afgevinkt in het 

elektronisch dossier.

• Na het beëindigen van de medicatieronde 

kan de Roll-IT worden ontkoppeld en terug 

opladen.
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