UBeFlex® opslag
Eenvoudige montage
De verbindingselementen, legvlakken, kolommen en geleiders worden gemonteerd zonder schroeven.
Het volstaat bij de opstelling van de staanders een lichte tik met een rubberen hamer geven ter
versteviging van de verbindingselementen.

Uiterst sterk
De UBeFlex® heeft een draagkracht van max. 600 kg per paar staanders.
•
•

In schapopstelling max. 150 kg per niveau schappen.
In kolomopstelling max. 25 kg per paar geleiders voor de modulaire manden en modules.

Stationaire en verplaatsbare uitvoeringen
De UBeFlex® kolommen zijn beschikbaar in een stationaire uitvoering (26 bruikbare posities - hoogte
2040 mm) en in verplaatsbare uitvoering (24 bruikbare posities - hoogte 1960 mm).
De stationaire uitvoering heeft hoogte-regelbare voetjes om oneffenheden in de vloer op te vangen. De
verplaatsbare uitvoering is uitgerust met kleine wieltjes (Ø 50 mm), zodat het rek beperkt verplaatsbaar
is i.f.v. vloerreiniging.

Doorgeefopstelling
Door het unieke design, waarbij geen versteviging aan de achterzijde nodig is, kan de UBeFlex® ook in
een “doorgeef” opstelling gebruikt worden en is het als dusdanig langs beide zijden toegankelijk.

Flexibele indeling
Tussenhoogtes van de legvlakken in de rekstelling en de bakken in kolommen kan vrij gekozen worden
i.f.v. de te stockeren goederen en ergonomie. De afstand tussen de te kiezen posities is telkens 68 mm.
Omwille van hygiëne, kunnen ongebruikte voorgeboorde posities met een dopjes afgedicht worden.
 26 mogelijke posities stationair, 24 mogelijke posities verplaatsbaar.
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Win plaats door de beschikbare ruimte optimaal te benutten

Compatibele transportoplossingen
Er werd
aangetoond dat
opslag van goederen
in het UBeFlex®-systeem
volgens het FIFO-principe
invloed heeft opziekenhuisaccreditaties zoals
de JCI.

Om farmaceutische en andere goederen in dezelfde dragers - polycarbonaat manden of modules - naar
andere plaatsen in de afdeling te transporteren, kunt u open of gesloten transportwagen gebruiken.
De UBeFlex® KD open transportwagen bestaat in D-type (ISO 1 of ISO 2) en W-type (ISO 1), de gesloten
transportwagen is in verschillende hoogtes en breedtes verkrijgbaar (ISO 1 en 2).

Met het modulaire UBeFlex®-opslagsysteem
kunt u makkelijk 30 tot 35% plaats winnen in
uw opslagruimte.
Omdat er tussen de verschillende posities geen
verloren ruimte zit, benut u de beschikbare
ruimte optimaal, ook in de hoogte.
Door uw opslagruimte te reorganiseren, schept
Apotheek

u een beter werkbare ruimte die makkelijker

Intern transport
(open of gesloten wagens)

valt te beheren en de workflow optimaliseert.

Dankzij de geavanceerde modulaire aanpak zijn er
oneindig veel combinaties mogelijk met kolommen en
schappen. De kolommen zijn beschikbaar in de maten
40 cm diep x 60 cm breed (W-type) of 60 cm diep x 40 cm
breed (D-type). DIN-type kolommen van 60 cm diep
x 30 cm breed kunnen gecombineerd worden met D-type
kolommen.
Met de W-type of D-type schappen variërend tussen 30
en 180 cm breed (30, 60, 90, 120, 150 of 180 cm) kunt u
de beschikbare ruimte optimaal benutten voor de opslag
van dozen. De schappen kunnen gecombineerd worden
met kolommen.

Toediening van
medicatie aan het
bed van de patiënt

Verpleegpost

Medicatie voorbereiding

Win tijd dankzij een verbeterde organisatie

Bespaar kosten en verhoog de patiëntveiligheid

Door het opslaglokaal in de apotheek en verpleegafdeling te reorganiseren, schept u een beter
werkbare ruimte die makkelijker valt te beheren en de workflow optimaliseert. De gestructureerde
UBeFlex® opslag in kolommen of op schappen – in combinatie met een klasseersysteem met
kleurcodering – zorgt voor een eenvoudigere en snellere opslag van - en toegang tot - de juiste
producten, in de juiste hoeveelheid en op het juiste moment. De polycarbonaat modules en manden
met de bijhorende verdelers en etikethouders op de profielen en manden geven u een beter
overzicht, zodat u de verschillende producten makkelijk kunt lokaliseren.

Door in de verpleegafdeling de FIFO (First In – First Out) principes toe te passen voor producten met
een vervaldatum, hebt u minder stock en is de kans kleiner dat er vervallen medicatie in uw voorraad
zit. Dit kan de patiëntveiligheid enkel ten goede komen.

“Nu hebben we veel meer ruimte. We hebben meer plaats om te werken en we werken sneller. Er is geen
‘leercurve’ meer voor nieuw personeel. Iedereen zit op één lijn,” zegt een manager van een groot regionaal
ziekenhuis in North-Carolina (VS). “De nieuwe ruimte leidt tot meer productiviteit en benadrukt een
professionele aanpak,” voegt de manager toe.

“Een van de andere grote voordelen die we gezien hebben (…) is de kostenbesparing. We hebben de efficiëntie van ons werk op verschillende vlakken vergroot. Dankzij het Belintra-systeem winnen we enorm
veel tijd (…) en ook heel veel plaats.” - Een Manager van een Amerikaans centrum voor ambulante zorg en
chirurgie.

