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Vol trots presenteren wij u ons Healthcare IT assortiment.  Met ruim 150 ervaring zijn wij dé expert op het gebied 
van medische IT werkplekken en medische logistiek. 

Waar kunt u bij ons voor terecht?
Wij zijn specialist als het gaat om computer on wheels 
(cow’s), medische IT wagens, medische pc’s en moni-
tors, medische toetsenborden en muizen, barcodescan-
ners en printers, medische draagsystemen en daarnaast 
hebben we nog een overig assortiment ter ondersteu-
ning. 

Computer on wheels (cow’s)
Onze computer on wheels zijn er verschillende uitvoe-
ringen en varianten, van een budget cart tot high-
end cow. Ook maatwerk van uw mobiele IT werkplek 
mogelijk. Onze meest verkochte cow is de All Modul 
cow. Daarnaast zijn we officieel distributeur van de Trio, 
M38e en Carelink Capsa cow’s. 

Wij kunnen u adviseren over het verlengen van de 
levensduur van cow’s en de transitie invulling van 
oude naar nieuwe cow’s. U kunt ook uw cow’s door ons 
laten servicen. Daarnaast kunnen wij uw cow-vloot op 
afstand monitoren. Vraag ons naar alle mogelijkheden.

Medische IT wagens
Een medische ladewagen kan op veel verschillende 
manieren ingericht worden als medicatiewagen al dan 
niet met IT. 

Onze medische wagens voldoen aan accreditatie- en 
zorginstellingseisen met betrekking tot medicatie-
toediening. Single sign-on kan toegepast worden op 
onze medische IT wagens. 

Medische pc’s en monitors
Als specialist in medische IT werkplekken bieden we 
een gevarieerd portfolio van medische (AIO) pc’s, 
 monitoren en tablets. Wij leveren onder andere me-
dische (AIO) pc’s en tablets van DT Research en Rein 
Medical. Onze medische monitors zijn geschikt voor 
verschillende toepassingen zoals voor diagnostiek, 
clinical review en voor gebruik in de OK. 

Wij leveren medische monitors van de merken Rein 
Medical, Eizo en AG Neovo. Ook hebben we een uitge-
breide range 22 tot 55 inch medische monitors van ons 
eigen label.

Partnerschap Logical XL
Sinds voorjaar 2022 is Logical XL onderdeel van All Mo-
dul. De visie van “Zorggerichte meerwaarde” van Logical 
XL sluit naadloos aan op All Modul’s “Added Value in 
Healthcare Logistics & IT” visie. Beide bedrijven, officiële 
Capsa COW distributeur, bundelen de krachten om u als 
klant nog beter te kunnen adviseren en ondersteunen.

Wat kunt u van ons verwachten?
Als totaalleverancier voor de inrichting van uw medi-
sche IT werkplekken kunt u rekenen op snelle leverin-
gen en uitstekende service. Op maat garantie, service 
afspraken en producten ‘ready to roll’ leveren behoort 
ook tot de mogelijkheden. U kunt altijd vrijblijvend 
contact met ons opnemen voor advies.

Healthcare IT Productassortiment

V1



Added value in healthcare logistics & IT

All Modul COW
Non-powered & Powered 



All Modul COW toepassingen
Mobiele IT werkplekken

EPD EVS /
Medicijn- 
distributie

PACSPatiënt-
opname

Diagnostiek
Vital signs / ECG

PDMS Video 
 conferencing

Bloedafname
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Kies de basis van de COW

Kies de accessoires voor de COW      Zie pagina 24 t/m 35

COW voor laptop COW voor beeldscherm

√ Laptop op werkblad
√ Gasveer system
√ Scherp geprijsd

√ Vrij werkblad
√ Katrol systeem
√ Aantrekkelijke prijs

√ Groot werkblad
√ Gasveer systeem
√ Scherp geprijsd

√ Minder groot werkblad
√ Katrol systeem
√ Aantrekkelijke prijs

Laptop 
S-COW

VESA 
S-COW

All Modul
laptop COW

All Modul
VESA COW

All Modul accupack Power supply Medische PC's 
met accupacks

Poweren? Poweren?

Zie pagina 11 Zie pag. 16 t/m 18 Zie pag. 20 t/m 23

Zie pagina 14 & 15Zie pagina 12 & 13Zie pagina 10 & 11Zie pagina 8 & 9

COW met Medeye medicijn distributie oplossing

Zie pagina's 36 & 37

COW met verschillende IT-oplossingen

Zie pagina's 38 & 39

Praktijkvoorbeelden

Kies uw COW
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Toepassingen
 √ EPD (Elektronisch 
 Patiënten  Dossier)

 √  Patiëntopname 

Laptop S-COW
Art. nr. ITAMSCOWLAP

Ergonomie
 √ Zeer lichte constructie waardoor de COW  gemakkelijk 
wendbaar is.

 √ Groot werkblad.
 √ Makkelijk in hoogte te verstellen.
 √ Optimaal gepositioneerde handgreep aan de voorzijde.

 √ De geremde wielen zijn eenvoudig te bedienen, ook met 
verpleegkundig schoeisel. D.m.v. dezelfde  voetbeweging 
van boven naar beneden gaat het wiel zowel op als van 
de rem (tweetraps-remsysteem).

 √ Geen scherpe randen.

Gemak
 √ Groot werkblad.
 √ Laptop op werkblad met 
laptoptop beugel ter be-
veiliging tegen diefstal.

 √ Klant specifieke werk-
bladen zijn mogelijk bij 
grote series.

 √ Belastbaar tot 10 kilo-
gram.

 √ Geschikt voor enkele 
accessoires.

 √ Optionele keyboard tray.
 √ Scherp geprijsd.

Hygiënisch
 √ Schoonmaken 
volgens WIP richt-
lijnen.

 √ Gemakkelijk 
reinigbaar glad 
werkblad.

Kwaliteit
 √ Duurzame alumi-
nium en kunststof 
onderdelen.

 √ Robuust.
 √ Anti-statische 
wielen.

Service & diensten
 √ Uitgebreide ser-
vice en garantie-
mogelijkheden.

 √ Ready to Roll 
levering.

Op de rem zetten; voetbeweging van boven naar beneden. Van de rem halen; dezelfde voetbeweging van boven naar 
beneden.
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Overzicht Laptop S-COW productspecificaties

Totale laadcapaciteit 1 - 9.5 kg

Netto gewicht 16.7 kg 

Afmeting werkblad 550 x 580 mm, inclusief handvat

Laptop bevestiging

Laptop ondersteuning
Display type Laptop/Notebook

Maximale laptop breedte 17.3”

Laptopbeugel om laptop te beveiligen
Art.nr. ITAMSCOWLH

Opslagbakje met handgrepen. 
Deze dient u separaat te bestellen bij 

een S-COW. Art.nr. ITAMBAK

Een S-COW voor laptops is ideaal voor 
kleine zorginstellingen. In een op-

slaglade kunnen bijvoorbeeld diverse 
 meetapparatuur opgeborgen worden.

 Afmetingen Laptop S-COW

9Computer On Wheels  -  All Modul  -  Laptop S-COW



Toepassingen
 √   Bloedafname (prikkar)
 √  EPD (Elektronisch 
 Patiënten  Dossier)

 √  EVS (elektronisch 
 voorschrijven) / 
 Medicijndistributie

 √  Patiëntopname

All Modul laptop COW
Art. nr. ITAMNPLAPTOPCOW

Ergonomie
 √ Zeer lichte constructie waardoor de COW  gemakkelijk 
wendbaar is.

 √ Makkelijk in hoogte te verstellen.
 √ De geremde wielen zijn eenvoudig te bedienen, ook met 
verpleegkundig schoeisel. D.m.v. dezelfde  voetbeweging 
van boven naar beneden gaat het wiel zowel op als van 
de rem (tweetraps-remsysteem).

 √ Optimaal gepositioneerde handgreep aan de voorzijde.
 √ Standaard geïntegreerde handgreep aan de achterkant.
 √ De zwaarte van de hoogteverstelling is aanpasbaar.
 √ De uittrekbare keyboard tray is kantelbaar en voorzien 
van een geïntegreerde polssteun. Het uitschuifbare 
muisplateau is geschikt voor links- en rechtshandigen.

 √ Geen scherpe randen.

Service & diensten
 √ Uitgebreide ser-
vice en garantie-
mogelijkheden.

 √ Ready to Roll 
levering.

Gemak
 √ Standaard voorzien van 
scanner- en muishouder.

 √ Standaard voorzien van 
houder voor spiraalkabel.

 √ Groot assortiment aan 
accessoires beschikbaar.

 √ Flexibel om te bouwen 
naar andere toepassin-
gen.

 √ Laptop onder het werk-
blad waardoor werkblad 
vrij is om op te werken.

 √ Optioneel met spiraal-
kabel leverbaar voor 
eenvoudig opladen van 
laptopaccu.

 √ Optioneel met All Modul 
accupack leverbaar voor 
extra autonomie.

 √ Optionele Heavy Duty 
kolom voor plaatsen van 
zware lades/medicijncas-
settes.

Kwaliteit
 √ Duurzame aluminium en 
kunststof onderdelen.

 √ Robuust.
 √ Anti-statische wielen.
 √  Uniek hoogte verstelsysteem.

Hygiënisch
 √ Schoonmaken 
volgens WIP richt-
lijnen.

 √ Gemakkelijk 
reinigbaar glad 
werkblad.

De laptop COW in het voorbeeld 
is  voorzien van een optioneel 

 kunststof ladesysteem.
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Overzicht All Modul Laptop COW productspecificaties

Totale laadcapaciteit 15 kg of 50 kg met Heavy Duty kolom

Netto gewicht 29,5 kg

Afmeting werkblad 550 x 480 mm, inclusief handvat

Laptop

Laptop ondersteuning

Display type Laptop/Notebook

Maximale laptop breedte 17.3”

Kabel management mogelijk-
heid ja

 Afmetingen All Modul laptop COW

 Art. nr. ITAMACCUPACK
All Modul accupack

All Modul accupack, 
een unieke lichtgewicht 
 technologie voor hogere 
autonomie tegen lage TCO.

√ Capaciteit: 180Wh / 50.000mAh

√ Gewicht : 1300 gram

√ Oplaadtijd: 6-8 uur

√ USB uitgangen: 2X 5V 2.1A/ 2X 5V 1.0A

√ DC uitgangen: 12V 2.5A / 20V 3.0A

Art. nr. ITSPIRAALKABELEU
Spiraalkabel

Art. nr. ITSCHUKOIEC
IEC naar SCHUKO kabel
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VESA S-COW
Art. nr. ITAMSCOWVES

Ontwikkeld voor de zorg
 √ De S-COW is een COW die we hebben ontwikkeld voort-
vloeiend uit vraag van onze klanten naar een eenvou-
dige, hoogwaardige, lichtgewicht en goedkope COW.

 √ De S-COW biedt niet alleen gebruikersgemak, maar ook 
een perfecte kleurafstemming, gestroomlijnde stijl en 
 solide structuurontwerp voor alle medische toepassingen. 

 √ De S-COW is handig in hoogte te verstellen en het werk-
blad heeft een hefbereik van 83.30 cm tot 123.30 cm, 
geschikt voor gebruikers van iedere hoogte. Naast het 
standaard werkblad bieden we de mogelijkheid om klant 

specifieke werkbladen te maken, waardoor we ook de 
mogelijkheid bieden om er bijvoorbeeld een in hoogte 
verstelbare trolley van te maken voor bloedrukmetingen 
of andere medische toepassingen.

 √ Het productontwerp heeft een mooie kleurenconfigura-
tie en een stevige constructie die in staat is om 1 - 10 kg 
of 10 – 20 kg capaciteit te laden.

 √ De S-COW heeft dubbele wielen, waarvan de voorste 
2  geremd. Door het lichte gewicht en de dubbele wielen 
is de S-COW zeer gemakkelijk te manoeuvreren.

Kwaliteit
 √ Duurzame alumi-
nium en kunststof 
onderdelen.

 √ Robuust.
 √ Anti-statische 
wielen.

Ergonomie
 √ Zeer lichte constructie waardoor de COW  gemakkelijk 
wendbaar is.

 √ Groot werkblad.
 √ Makkelijk in hoogte te verstellen.
 √ Optimaal gepositioneerde handgreep aan de voorzijde.

 √ De geremde wielen zijn eenvoudig te bedienen, ook met 
verpleegkundig schoeisel. D.m.v. dezelfde  voetbeweging 
van boven naar beneden gaat het wiel zowel op als van 
de rem (tweetraps-remsysteem).

 √ Geen scherpe randen.

Gemak
 √ Groot werkblad.
 √ Klant specifieke werkbladen 
zijn mogelijk bij grote series.

 √ Belastbaar tot 10 kilogram.
 √ Geschikt voor enkele acces-
soires.

 √ Optionele keyboard tray  
(Art. nr. ITAMSCOWKT).

 √ Scherp geprijsd.

Service & diensten
 √ Uitgebreide ser-
vice en garantie-
mogelijkheden.

 √ Ready to Roll 
levering.

Toepassingen
 √ EPD (Elektronisch 
 Patiënten  Dossier)

 √  Patiëntopname

De VESA S-COW is in het 
voorbeeld voorzien van 
een optionele keyboard-

tray (Art.nr. ITAMSCOWKT ).  

Hygiënisch
 √ Schoonmaken 
volgens WIP richt-
lijnen.

 √ Gemakkelijk 
reinigbaar glad 
werkblad.
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Overzicht VESA S-COW productspecificaties

Totale laadcapaciteit 7.5 - 15.5 kg

Netto gewicht 18.7 kg

Afmeting werkblad 550 x 580 mm, inclusief handvat

Display systeem

Beeldschermkolom

Hoogte verstelling 130 mm (5.12" )

Weerstand aanpasbaar naar gewicht Met inbussleutel

Kabel management mogelijkheid Ja

Universele VESA houder

Kantelbaar -5°(naar beneden) ~ +25°(omhoog)

Draaien 360°

Weerstand aanpasbaar naar gewicht Met inbussleutel

Display Support

Schermmontage VESA 100x100mm/75x75mm

Display type 1 PC

Paneelgrootte ondersteuning Tot 24"

Gewichtsbelasting 6 - 12 kg

 Afmetingen VESA S-COW

Optionele keyboard tray 
voor de VESA S-COW
Art.nr. ITAMSCOWKT

Scannerhouder 
(Art. nr.  ITAMCOWSH) met 

 speciale beugel voor de S-COW 
(Art. nr.  ITAMCOWSHBS).
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Toepassingen
 √  Bloedafname (prikkar)
 √  Diagnostiek
 √ EPD (Elektronisch 
 Patiënten  Dossier)

 √  EVS (elektronisch 
 voorschrijven) / 
 Medicijndistributie

 √  Patiëntopname
 √  PDMS (Patient Data 
Management Systeem)

 √  Radiologie (Pacs)
 √  Video conferencing

All Modul VESA COW

Ergonomie
 √ Zeer lichte constructie waardoor de COW  gemakkelijk 
wendbaar is.

 √ De geremde wielen zijn eenvoudig te bedienen, 
ook met verpleegkundig schoeisel. D.m.v.  dezelfde 
 voetbeweging van boven naar beneden gaat het 
wiel zowel op als van de rem (tweetraps-rem-
systeem).

 √ Makkelijk in hoogte te verstellen. De zwaarte van de 
hoogteverstelling is aanpasbaar. 

 √ Monitor is apart van de COW in hoogte te verstellen.
 √ Monitor is kantelbaar om kijkhoogte te optimaliseren.
 √ Optimaal gepositioneerde handgreep aan de voorzijde.
 √ Standaard geïntegreerde handgreep aan de achterkant.
 √ De uittrekbare keyboard tray is kantelbaar en voorzien 
van een geïntegreerde polssteun.

 √ Het uitschuifbare muisplateau is geschikt voor links- 
en rechtshandigen.

 √ Geen scherpe randen.

Gemak
 √ Standaard voorzien van 
scanner- en muishouder.

 √ Standaard voorzien van 
houder voor spiraal-
kabel.

 √ Groot assortiment aan 
 accessoires beschikbaar.

 √ Flexibel om te bouwen 
naar andere toepassin-
gen.

 √ Optioneel met All Modul 
Power Supply voor extra 
autonomie of met DT 
Research AIO PC.

 √ Optionele Heavy Duty 
kolom voor plaatsen van 
lades/medicijncassettes.

Service & diensten
 √ Uitgebreide ser-
vice en garantie-
mogelijkheden.

 √ Ready to Roll 
levering.

Hygiënisch
 √ Schoonmaken 
volgens WIP 
 richtlijnen.

 √ Gemakkelijk 
reinigbaar glad 
werkblad.

 √ Fanless.

Kwaliteit
 √ Duurzame alumi-
nium en kunststof 
onderdelen.

 √ Robuust.
 √ Anti-statische 
wielen.

 √  Uniek hoogte 
 verstelsysteem.

Art.nr. ITAMNPDISPLAYCOW
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Anti-statische wielen Uniek remsysteem Muishouder met uitsparing voor de 

USB-kabel van een medische muis.

Overzicht All Modul VESA COW productspecificaties

Totale laadcapaciteit 15 kg of 50 kg met Heavy Duty kolom

Netto gewicht 31 kg 

Afmeting werkblad 550 x 480 mm, inclusief handvat

Display System

Beeldschermkolom

Hoogte verstelling 130 mm (5.12" )

Weerstand aanpasbaar naar gewicht Met inbussleutel

Kabel management mogelijkheid Ja

Universele VESA houder

Kantelbaar -5°(naar beneden) ~ +25°(omhoog)

Draaien 360°

Weerstand aanpasbaar naar gewicht Met inbussleutel

Display Support

Schermmontage VESA 100x100mm/75x75mm

Display Type Single Monitor

Paneelgrootte ondersteuning Tot 24"

Gewichtsbelasting 4 - 12 kg

 Afmetingen All Modul VESA COW
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Toepassingen
 √  Bloedafname (prikkar)
 √  Diagnostiek
 √ EPD (Elektronisch 
 Patiënten  Dossier)

 √  EVS (elektronisch 
 voorschrijven) / 
 Medicijndistributie

 √  Patiëntopname
 √  PDMS (Patient Data 
Management Systeem)

 √  Radiologie (Pacs)
 √  Video conferencing

All Modul Powered VESA COW

Ergonomie
 √ Zeer lichte constructie waardoor de COW  gemakkelijk 
wendbaar is.

 √ De geremde wielen zijn eenvoudig te bedienen, 
ook met verpleegkundig schoeisel. D.m.v.  dezelfde 
 voetbeweging van boven naar beneden gaat het 
wiel zowel op als van de rem (tweetraps-rem-
systeem).

 √ Makkelijk in hoogte te verstellen. De zwaarte van de 
hoogteverstelling is aanpasbaar. 

 √ Monitor is apart van de COW in hoogte te verstellen.
 √ Monitor is kantelbaar om kijkhoogte te optimaliseren.
 √ Optimaal gepositioneerde handgreep aan de voorzijde.
 √ Standaard geïntegreerde handgreep aan de achterkant.
 √ De uittrekbare keyboard tray is kantelbaar en voorzien 
van een geïntegreerde polssteun.

 √ Het uitschuifbare muisplateau is geschikt voor links- 
en rechtshandigen.

 √ Geen scherpe randen.

Gemak
 √ Standaard voorzien van 
scanner- en muishouder.

 √ Standaard voorzien van 
spiraal kabel en houder.

 √ Groot assortiment aan 
 accessoires beschikbaar.

 √ Flexibel om te bouwen 
naar andere toepassin-
gen.

 √ Optionele Heavy Duty 
kolom voor plaatsen van 
lades/medicijncassettes.

Service & diensten
 √ Uitgebreide ser-
vice en garantie-
mogelijkheden.

 √ Ready to Roll 
levering.

Hygiënisch
 √ Schoonmaken 
volgens WIP 
 richtlijnen.

 √ Gemakkelijk 
reinigbaar glad 
werkblad.

 √ Fanless.
 √ Optionele 
 cleanroom variant.

Kwaliteit
 √ Duurzame alumi-
nium en kunststof 
onderdelen.

 √ Robuust.
 √ Anti-statische 
wielen.

 √  Uniek hoogte 
 verstelsysteem.

Art.nr. ITAMPOWDISPLAYCOW

Art. nr. ITAMPCBAT
All Modul power supply

All Modul power  supply, een unieke 
licht gewicht  technologie voor grote 
 autonomie tegen lage TCO.

 √ Toepasbaar voor uw medische 
IT  werkplekken. 

 √ Lichtgewicht, fanless.
 √ Capaciteit:  520 Whr 
 √ Gewicht:  6 KG
 √ Oplaadtijd:  3 à 4 uur
 √ Input:  110V of 230V
 √ Output:  12v / 19v / 48v
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Overzicht All Modul Powered VESA COW productspecificaties

Totale laadcapaciteit 15 kg of 50 kg met Heavy Duty kolom

Netto gewicht 37 kg

Afmeting werkblad 550 x 480 mm, inclusief handvat

Display System

Beeldschermkolom

Hoogte verstelling 130 mm (5.12" )

Weerstand aanpasbaar naar gewicht Met inbussleutel

Kabel management mogelijkheid Ja

Universele VESA houder

Kantelbaar -5°(naar beneden) ~ +25°(omhoog)

Draaien 360°

Weerstand aanpasbaar naar gewicht Met inbussleutel

Display Support

Schermmontage VESA 100x100mm/75x75mm VESA

Display Type Single Monitor

Paneelgrootte ondersteuning Tot 24"

Gewichtsbelasting 4 - 12 kg

Power supply

Type Interne voeding Accucapaciteit 520 Whr

Uitgangen
Input 110V of 230V

Output 12v / 19v / 48v

Afmetingen All Modul Powered VESA COW
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All Modul power supply

All Modul power  supply, een unieke lichtgewicht 
 technologie voor grote autonomie tegen lage TCO.

√ Toepasbaar voor uw medische IT werkplekken.

√ Lichtgewicht, fanless.

√ Capaciteit:  520 Whr 

√ Gewicht:  6 KG

√ Oplaadtijd:  3 á 4 uur

√ Input:  110V of 230V

√ Output:  12v / 19v / 48v 

Art. nr. ITAMPCVS
Verdeelstation

Art. nr. ITAMPCBAT
Accu

Art. nr. ITAMPCCHAR
Oplader

 Art. nr. ITAIODTBATLEZ
Batterij indicator

Een powered COW 
is uit te breiden met 
LED-verlichting voor 

gebruik tijdens de 
nachtdienst

 Powered VESA COW
Interne power supply
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All to do

√ Wilt u via service de 
 levensduur van uw 
COW’s verlengen?

√  Mist u een SLA partner?
√  Wilt u verduurzamen?
√  Wilt u uw werkblad 

 wijzigen?
√  Is uw power supply aan 

vervanging toe?
√  Wilt u van een vaste naar 

een uitwisselbare power 
supply?

√  Wilt u uw gehele 
 oplossing refurbishen?

Als specialist in medische 
IT werkplekken denken we 

graag met u mee. Vraag ons 
om advies.

Powered COW schermen
De energiezuinige 

DT  Research 524T medi-
sche AIO PC is uitstekend 

geschikt om op de Powered 
COW te plaatsen.

Ook andere medische 
 schermen kunnen wij leve-

ren. Denk aan AG Neovo, 
Planar, Rein Medical, Eizo 
en eigen merk medische 

schermen. 

Kijk in onze Healthcare IT 
oplossingen brochure voor 

een actueel overzicht.

DT Research 524T
Medische AIO PC t.b.v. powered COW

De DT Research DT524T medische All-in-One PC integreert een 24-inch TFT- LCD 
met een energie-e�  ciënt Intel® Core™ i-platform in een slanke aluminium 
 behuizing zonder ventilator. Dit LCD-geïntegreerde systeem is ontworpen 

voor  medische en gezondheidszorgtoepassingen en biedt ruimtebesparende 
 oplossingen voor zorgverleners om patiëntinformatie en andere zorgpunten 

te  bewaken, vast te leggen en op te halen. 

De ingebouwde Wi-Fi- en Bluetooth-verbinding evenals de opties voor het 
 vastleggen van gegevens maken datatoegang ook e�  ciënt en optimaliseren 

de work� ow van het personeel. 

De DT524T is volgens de WIP richtlijnen te reinigen, heeft een IP65 front en 
een IPX2 behuizing. Optioneel zijn o.a. een UPS batterij die een autonomie van 

20  minuten heeft, een 4K display en een capacitive touchscreen.

√ Fanless medische PC.
√ Robuuste lichtgewicht alumini-

um behuizing.
√ 24” full HD, optioneel 4K.
√ IP65 voorkant.
√ EN60601-1 gecerti� ceerd.

√ Schoonmaken volgens WIP richt-
lijnen.

√ Optioneel front camera, back-
up accu, RFID reader, Capacitive 
touch.
Lees meer op allmodul.nl/aio

Eigenschappen DT Research 524T medische AIO PC

Optionele RFID box
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 DT Research medische AIO PC 581, 582 & 584
Met interne accucellen

Eigenschappen DT Research 581, 582 & 584 medische AIO PC met interne accucellen

De 581, 582 & 584 All-in-one medische PC’s zijn ideaal voor al uw mobiele werkplekken. Door de 
inte gratie van een 19,5-inch, 22-inch of 24-inch scherm met een energiezuinig Intel® Pentium® Gold- 
of Core™ i-platform met hot-swappable batterijen in een ventilatorloze, slanke, bacteriebestendige 
behuizing, is deze medische PC uitermate geschikt voor elke medische omgeving. De ingebouwde 

 Wi-Fi- en Bluetooth-verbinding evenals de opties voor het vastleggen van gegevens maken datatoe-
gang ook effi  ciënt en optimaliseren de workfl ow van het personeel. Zo is er geen noodzaak om dure 

externe  medische accu’s aan te schaff en. De medische AIO PC voorziet de werkplek van stroom.

A USB 2.0 (582 / 584)
 USB 3.0 (581)
B Aan/uitknop en 
 functionele knoppen
C DC-outputs
D DC-inputs
E Ethernet poort

F COM poorten (optie)
G HDMI input
H USB 3.0
I Luidsprekers
J Leeslamp
K Leeslamp aan/uitknop

A

B

C DE F HG

I IK J

√ 60601-1 gecertifi ceerd met antimicrobiële 
 behuizing

√ Drie geïntegreerde hot-swappable batterijen 
(582 / 584) of twee batterijen (581)

√ Hoog contrast 19,5" / 22" / 24" capacitive touch-
screen

√ i5, i7, i9 of Pentium processor
√ Energy Star 8.0 gecertifi ceerd (582)
√ Ontwerp zonder ventilator, voorpaneel met 

IP65-classifi catie en behuizing met IPX2- classifi catie
√ Ingebouwde LED-leeslamp
√ HDMI-video-uitgang, ondersteuning tot 4K UHD- 

resolutie
√ VESA-montage mogelijk voor fl exibiliteit
√ RAM 8GB tot 32 GB (581) / 64GB (582 & 584)
√ Opslag 256GB tot 4TB Flash (581: 64GB tot 2TB Flash)
√ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise of Ubuntu

√ Schermresolutie 1920 x 1080
√ WLAN, Bluetooth
√ 2 USB 2.0 poorten en 4 USB 3.0 poorten (6 x 581), 

1 COM Port, 1x HDMI-out, DC-in en DC-out.
√ AC/DC-adapter
√ 581: frontcamera (5M optioneel), Smart card lezer 

(optioneel CAC), RFID lezer (NFC optioneel)
√ Optioneel voor 582 & 584: Voedingsuitgangen, 

 Full-HD frontcamera, RFID-lezer, Smart card-lezer
√ Batterijpakket DR202 Li-ionbatterij; 90Wh, 

8250mAh (optioneel)
√ Gewicht 19,5" zonder accupacks 4,7 kg, inclusief 

accupacks 5,7 kg
√ Gewicht 22" zonder accupacks 5,7 kg, inclusief 

accupacks 7,2 kg
√ Gewicht 24" zonder accupack 6,4 kg, inclusief 

 accupacks 7,9 kg
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24" thin bezel medische AIO PC met 
interne accucellen

371 x 564 x 41 mm (hxbxd)

Samen met de 22" de meest gebruikte 
medische AIO PC op onze COW's.

√ Opslagmogelijkheden: Tot 1TB Flash
√ RAM: 8GB tot 16GB
√ Schermresolutie: 1920 x 1080
√ USB-poorten: USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 4
√ 4 COM Poorten
√ Front panel: IP65; Enclosure: IPX2
√ 2 HDMI-out (1.4a)

22" thin bezel medische AIO PC met 
 interne accucellen

346 x 517 x 40 mm (hxbxd)

Samen met de 24" de meest gebruikte 
medische AIO PC op onze COW's.

√ Opslagmogelijkheden: Tot 1TB Flash
√ RAM: 8GB tot 16GB
√ Schermresolutie: 1920 x 1080
√ USB-poorten: USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 4
√ 4 COM Poorten
√ Front panel: IP65; Enclosure: IPX2
√ 2 HDMI-out (1.4a)

Art. nr. ITAIODTBAT
Accucellen t.b.v. DT Research medische 
AIO PC's

Losse accucellen zijn verkrijgbaar.

Art. nr. ITAIODTEXTLADER6
Externe batterij oplader

Externe batterij oplader voor 
zes  batterijen.
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DT 724 medische monitor
Met interne accucellen

Eigenschappen DT Research 724 medische monitor

De DT Research medische monitor integreert een 22” of 24” scherm en hot-swappable  batterijen in 
een slank, monteerbaar en antimicrobieel pakket om de systeemintegratie voor zorg toepassingen 
te vergemakkelijken. Deze medische monitor, met ingebouwde LED-leeslamp, Wi-Fi- antennes en 

optionele data-capture-modules, kan gekoppeld worden aan personal computers, embedded con-
trollers of thin clients, zodat gezondheidsmedewerkers optimaal informatie kunnen beheren.  

De unieke stroomoutput (DC-output) kan een thin client van stroom voorzien.

 √ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële 
 behuizing

 √ Hoog contrast 22" of 24" capacitive touchscreen
 √ Full-HD (1920 x 1080) resolutie
 √ Drie geïntegreerde hot-swappable batterijen
 √ Zonder ventilator
 √ Medische monitor met stroomouput waarmee 
een thin client van stroom kan worden voorzien. 
Voedingsuitgangen - 12V, 15V en 19V

 √ Ingebouwde wifi-antennes, led-leeslampje en 
luidsprekers

 √ VESA-montage mogelijk voor flexibiliteit

 √ Schermresolutie 1920 x 1080
 √ Kijkhoek: horizontaal 89 graden, verticaal 89 graden
 √ Aantal kleuren 16.7M
 √ Helderheid 250 cd/m2
 √ Reactietijd 5 min. (22") / 16 min. (24")
 √ Bedieningsknop: 1 scherm aan/uit knop, 
1 menu knop, 1 auto/exit knop, 2 omhoog/omlaag 
 knoppen

 √ In werking: 0°C – 40°C; Opslag: -20°C – 60°C
 √ Vochtigheid 0% – 90% niet-condenserend
 √ Optioneel: Voedingsuitgangen, Full-HD camera, 
RFID-lezer, Smart cart-lezer

A

B

C JF HG IDE

K KM L

A USB 2.0
B Aan/uitknop en  
 functionele knoppen
C DC-outputs
D DC-inputs
E USB Type-B ingang
F COM poorten (optie)
G HDMI input

H USB 3.0
I USB Type-B voor  
 touchscreen aansluiting
J Wi-Fi antennes
K Luidsprekers
L Leeslamp
M Leeslamp aan/uitknop
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 DT 139 Micro PC

Eigenschappen DT Research 139 Micro PC

De DT Research 139M medische micro PC biedt de integratie van een krachtig en toch 
 energiezuinig Intel® Pentium® Gold of Core™ i computerplatform in een ventilatorloos, robuust 

en compact ontwerp. De antimicrobiële behuizing wordt aangevuld met display- uitgangen, 
USB, RS232, netwerk- en audiopoorten, waardoor deze medische micro PC ideaal is voor ruim-

tebesparende en schoongevoelige zorgtoepassingen.

√ 60601-1 gecertifi ceerd met antimicrobiële 
 behuizing

√ Intel® 10e generatie Pentium® Gold- of Core™ 
i-processor

√ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise- of 
 Ubuntu-besturingssysteem

√ Ventilatorloos, compact en robuust ontwerp
√ Dubbele SSD-sleuven, ondersteuning voor RAID 0/

RAID 1
√ Dubbele RAM-slots, tot 64 GB
√ Aluminium profi el
√ NIST-compatibele BIOS beschikbaar
√ Meerdere video-uitgangen – HDMI x 2 en Display-

Port x 1

√ Interne 802.11 draadloze adapter met dubbele 
antennes

√ VESA montage mogelijk voor fl exibiliteit (met 
speciale houder)

√ Intel® Pentium® Gold-G6400T, i5, i7 of i9
√ RAM 8GB tot 64GB (dubbel slot)
√ Opslag 256GB tot 4TB Flash (dual-slot, onder-

steunt RAID 0/RAID 1)
√ Gewicht 2,1 kg 
√ Afmetingen: (H x B x D) 202 x 43,5 x 232 mm 

 (zonder de antennes)
√ Temperatuur: In werking: -10°C tot 50°C; 

 Opslag: -20°C tot 60°C 
√ Vochtigheid 0% – 90% niet-condenserend

A Aan/uitknop
B Audio uitgang
C USB 3.0 poort
D HDMI
E Display poort
F COM poorten (RS232)
G Ethernet poort
H DC-in
I Wi-Fi dipole antennes
J Kensington slot

A
J

I I

B

E

C

G

C F

H

D
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Art. nr. ITAMVHHL
Hoog/laag verstelbare beeldschermhouder VESA

All Modul VESA COW's zijn standaard uitgerust met 
deze beeldschermhouder.

Art. nr. ITAMVESAH
Beeldschermhouder VESA

All Modul VESA COW's zijn standaard uitgerust met 
deze VESA beeldschermhouder

Art. nr. ITAMDMVOT
Beeldschermhouder VESA Dual mount voor twee 
schermen boven elkaar

Deze dual mount VESA houder biedt plaats 
voor twee beeldschermen boven elkaar. 
De  schermen kunnen niet afzonderlijk van 
elkaar bewegen. De stevige beeldscherm kolom 
heeft geen bewegende delen.
Ideaal voor bijvoorbeeld een cleanroom 
 omgeving.

Art. nr. ITAMVHCR
Beeldschermhouder VESA voor gebruik in clean-
rooms

De stevige beeldscherm kolom met VESA montage 
mogelijkheid heeft geen bewegende delen. Ideaal 
voor een cleanroom  omgeving.

Art. nr. ITAMDMVSI
Beeldschermhouder VESA Dual mount voor twee 
schermen naast elkaar

Deze dual mount VESA houder is geschikt voor het 
plaatsen van twee beeldschermen naast elkaar.

De schermen kunnen afzonderlijk van elkaar 
bewegen. 

 Beeldschermhouders

Added value in healthcare IT

Healthcare IT
Medische werkplek  oplossingen

All to know

All Modul biedt u een 
breed scala aan IT op-

lossingen voor de zorg, 
waaronder COW’s. 

Wij kunnen uw computer 
on wheels naar uw wen-

sen inrichten. Heeft u een 
nieuw COW-project of heeft 

u COW-support nodig op 
uw bestaande computer on 

wheels? 

Wij kunnen u snel hel-
pen met een kwalitatief 
 assortiment tegen een 

aantrekkelijke prijs. 

Wij kunnen uw laptopkar 
of computer on wheels 

volledig optuigen met zie-
kenhuis monitor, medische 

pc, medisch toetsenbord 
of medische muis al naar 

gelang uw wensen. 

Wij denken graag met u 
mee hoe u zo optimaal 
 mogelijk invulling geeft 
aan uw COW behoefte. 

Lees meer over het gehele 
Healthcare IT assortiment: 

allmodul.nl/it-oplossingen
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Art. nr. ITAMTABLETHOLDER
Tablethouder

Deze tablethouder is geschikt voor allerlei soorten 
tablets. Verstelbaar in een hoek. De houder is op 
slot te zetten met een sleutel, zodat de tablet niet 
uitgenomen kan worden.

Art. nr. ITAMHDVH
Heavy duty beeldschermkolom

Stevige beeldschermkolom, die tevens dient als 
doorvoer van de bedrading. De verstelbare VESA-
houder (art.nr. ITAMVESAH ) past gemakkelijk in 
de opening van de kolom. Aan de kolom kunnen 
eventueel accessoires gehangen worden.

Art. nr. ITAMVHR
Rotatie opzetstuk

Roterend opzetstuk dat wordt bevestigd tussen het 
werkblad en de verstelbare beeldscherm houder. 
Zo kan het beeldscherm gedraaid worden zonder 
de COW te hoeven verplaatsen.
Ook ideaal om meer zicht te creeëren bij het lopen 
door de gang of om snel een collega mee te laten 
kijken tijdens een opname of behandeling.

Beeldschermhouders

All to know

Medische PC brochure

Medische AIO PC's, medische 
monitoren, medische tablets 

en handhelds
Kijk voor een compleet over-
zicht van al onze medische 

AIO PC's, monitoren, tablets en 
handhelds in de brochure.

allmodul.nl/download

Instapmodel 10" tablet
Wij leveren al tablets vanaf 10". 

Altijd met de meest actuele 
intel processoren.

Added value in healthcare logistics & IT

Medische PC's, 
 monitoren, tablets en handhelds
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Houders en scanners

Art. nr. ITAMBSVH
Barcodescanner houder voor docking stations

Aluminium, wit

Voor draadloze scanners met docking station. De 
barcodescanner kan links of rechts van het beeld-
scherm worden bevestigd.

Art. nr. ITAMBSVHDA
Dubbele barcodescanner houder achter het scherm

Aluminium, wit

De barcodescanner is links en rechts van het 
beeldscherm te bereiken.

Enkele scanner of accessoire houder voor achter het 
scherm

Aluminium, wit

Aan deze houder kan een scanner of een andere 
accessoire worden bevestigd. Er is een houder 
voor de linkerzijde (Art.nr. ITAMBSVHELA) en voor 
de rechterzijde (Art.nr. ITAMBSVHERA) beschikbaar.

Art. nr. ITAMBSVHUSB
Barcodescanner houder voor USB scanner

Aluminium, wit

Voor USB-bekabelde scanners zonder docking 
station. De barcodescanner kan links of rechts 
van het beeldscherm worden gehangen. Om de 
ophanging te kunnen gebruiken moet deze aan 
een scannerhouder met VESA worden bevestigd 
(Art. nr. ITAMBSVH).

All to know 
Scannerhouders

VESA houders
De meeste barcodescan-
nerhouders die naast een 
medische AIO PC of moni-
tor hangen zijn bevestigd 
 middels een VESA houder. 

De lichtgewicht scanner-
houders zijn bevestigd aan 

de VESA- houder van het 
scherm. Zo zijn de scanners 

snel toegankelijk voor de 
gebruiker. Beschikbaar voor 

zowel draadloze scanners 
met docking station als 
USB-bekabelde hand-

scanners. 
 

Elke barcodescannerhouder 
heeft zijn eigen voordelen. 

Laat u informeren door onze 
specialisten. 

Standaardhouder
Standaard zijn de All Modul 

COW's al uitgerust met 
een kunststof barcode-

scannerhouder. De houder 
is  bevestigd aan de body 

van de COW.

Art. nr. ITAMCOWSH

Art.nr. ITAMBSVHELA

Art. nr. ITAMBSHLC
Barcodescanner houder voor laptop COW's

Geëpoxeerd staal

Deze scannerhouder is inzetbaar bij laptop COW's. 
De houder wordt gemonteerd aan het werkblad. 
Allerlei denkbare scanneroplossingen kunnen 
hierop gemonteerd worden, mits deze een zelf-
lader (dockingstation) bevat, zoals te zien op de 
afbeelding.
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Art. nr. ITAMCOWMEHZ
Medeye en printer houder

Aluminium, grijs

Op de houder kan een Medeye of een 
(label)printer worden gemonteerd. 
De grijze kleur van de houder past 
goed bij de body van de COW's.

Art. nr. ITAMCOWBSHZ
Barcodescanner houder
Aluminium, grijs

Op de houder kunnen docking stations 
van scanners worden gemonteerd. 
De grijze kleur van de houder past 
goed bij de body van de COW's.

Art. nr. ITAMCOWPHS
Printer houder achter het beeldscherm

Aluminium, wit

De printer houder wordt naast de 
beeldschermkolom gemonteerd. 
 Printer verbruiksartikelen kunnen ge-
makkelijk worden verwisseld door de 
schuine vorm van de houder.

Zebra barcodescanners

USB-bekabelde of draadloze 
barcode handscanners.

Vraag naar de vele mogelijk-
heden.

Zie allmodul.nl/zebra

Datalogic barcodescanners

USB-bekabelde of draadloze 
barcode handscanners.

Vraag naar de vele mogelijk-
heden.

Zie allmodul.nl/datalogic

All to know
Barcodescanners

All round levering
Wij leveren alle gebruike-
lijke barcode handscan-

ners van de merken Zebra 
en  Datalogic. Voor elk 

denkbaar gebruik in uw 
 zorginstelling.

RFID Scanning
Ook RFID personeels- 

paslezers kunnen toegepast 
worden op onze COW's. 

Zie pagina 39.

Wij zijn  Zebra 
 business partner

Wij zijn  Datalogic 
 business partner

Wij zijn  Datalogic 
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Diverse accessoires

Art. nr. ITAMDINRAIL
Versterkte accessoire rail

RVS

Voor elke accessoire zijn andere montage-
methodes nodig. Voor iedere accessoire is 
wel een oplossing te bedenken. Vraag ons 
om advies.

Art. nr. 230000038
Handalcohol / zeep dispenser 500 ml met 
 opvangbakje

80 x 80 x 320 mm (bxdxh), incl. elleboogbediening

Art. nr. 230000039
Handalcohol / zeep dispenser 1000 ml met op-
vangbakje

90 x 90 x 370 mm (bxdxh), incl.  elleboogbediening

Did you 
know?

Dat de oorsprong van 
All  Modul in de medische 

logistiek ligt?

All Modul in 2016 uitge-
breid is met medische IT 

oplossingen?

Dat All Modul een inter-
nationaal medische IT 
werkplek specialist is?

Dat wij uw COW’s van 
A tot Z kunnen inrichten 

naar uw wensen?

Aangezien wij wereldwijd 
leveren aan ziekenhuizen en 

zorginstellingen, met een 
focus op Europa, hebben wij 
goed inzicht in wat er speelt 
op het gebied van medische 

IT werkplekken. 

Wij hebben een  kwalitatief, 
aantrekkelijk geprijsd 

COW-assortiment als basis 
en waar nodig innoveren wij 
onze COW’s creatief verder 
voor u. Afhankelijk van hoe 
u uw medische IT wagen zal 

toepassen adviseren wij u 
graag over welk type COW 
het beste aansluit bij uw 

behoeftes. 

Art. nr. ITAMCOWZD
Desinfectiehouder

RVS

Houder voor zeep/desinfectiemiddelen.

Art.nr. 230000097
Desinfectiepomphouder

82 x 80 x 203 mm (bxdxh)

Art.nr. 230000097P
Navulbare handpomp voor  desinfectiemiddelen 500 ml
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Art. nr. 230000009
Afvalbak

260 x 200 x 365 mm (bxdxh)
Witte polypropyleen afvalbak in een off-white 
 gerilsaneerd frame. 

De afvalbak met houder kan eenvoudig en zonder 
gereedschap aan de  accessoire rail worden gehangen. 

Art. nr. 230000004
Handschoenendoos houder

Rilsan houder

Art. nr. 230000099
Kniebedienbare afvalbak Wally 8 liter

220 x 220 x 360 mm (bxdxh)
Kunststof afvalbak, 8 liter inhoud

Met de knie te bedienen voor hygiënische 
toepassingen. Voorzien van een uitneembare 
binnenbak met haakjes om de afvalzak te 
kunnen fixeren.

Art. nr. 230000091
Handschoenendozen systeem

262 x 107 x 152 mm (bxdxh)
Off-white ABS kunststof

In deze handschoendooshouder past bijna 
elke formaat doos. Met een maximum van 
245 x 145 x 80 mm (bxdxh).

All to know
Kunststof accessoire 

 systeem

Handschoenendoos systeem
Voor gebruik bij COW's zijn er 
een DIN rail (art. nr. 50102510) 
en speciale DIN haken (art.nr. 

230000093) verkrijgbaar.

Er is naast een enkele 
handschoenendoos houder 

ook een  houder voor drie 
dozen beschikbaar (art.nr. 

230000092).

Voor de verschillende maten 
(XS t/m XL)  worden stickers 
meegeleverd. Wanneer de 

stickers aan vervanging toe 
zijn kunnen deze worden bij-

besteld (art. nr. 230000096).

Desinfectiepomphouder
De houder is gemaakt van 

duurzaam PP en is goed 
schoon te maken met zeep en 
desinfectiemiddelen tot 120 

graden. Desinfectiehandpom-
pen met een diameter tot aan 

70 mm passen goed in deze 
houder.

Bevestig de desinfectiepomp-
houder met de DIN haken 
(art.nr. 230000093) aan een 

accessoire rail.

Art. nr. ITAMCOWHMH
Schoonmaakdoekjes houder

RVS

Houder voor diverse verpakkingen 
 schoonmaakdoekjes.
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All to know
Accessoires

All Modul COW's
Alle accesoires zijn geschikt 

voor de All Modul COW.

Voor de S-COW zijn een 
beperkt aantal accessoires 

beschikbaar. 

RVS houders
Allerlei houders van RVS 
zijn door ons leverbaar. 
Elke zorginstelling heeft 

eigen wensen waaraan wij 
graag voldoen.

Wij leveren houders voor 
handschoendispensers, 

desinfectiemiddelen, 
naaldencontainers etc.

Diagnostische apparatuur
Vele diagnostische appa-
raten zijn geschikt om op 
onze COW's te monteren.

Diverse houders voor 
diagnostische apparatuur

Speciale houders voor 
diagnostische appara-
ten van diverse merken, 
zoals Hillrom, Mindray, 
Phillips, GE.

Art. nr. 230000190
Klemschroef voor naaldencontainerhouder 
i.c.m. de accessoire rail

De houder klemt zich op de accessoire rail. 
Vervolgens kan een RVS naaldencontainer-
houder erin geplaatst worden. Met de stel-
knop kan de hoogte van de houder en de 
richting aangepast worden. 

De accessoire rail en een naaldencontainer-
houder moeten separaat besteld worden.

Zie hieronder een overzicht van de beschikbare 
naaldencontainerhouders in een vaste maat.

Omschrijving Maat in mm
Art. nrs. 

naaldencontainer-
houders

Vorm

Halfrond 130 x 130 mm 230000001

Vierkant 200 x 200 mm 230000005

Klein vierkant 150 x 150 mm 230000069

Rechthoekig 100 x 180 mm 230000071

Ovaal 240 x 160 mm 230000072

Diverse accessoires
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Art. nr. ITAMCOWONXW
Op- en neerklapbaar extra werkblad

Het op- en neerklapbare werkblad is met de hand 
te bedienen. Op het mechanisme is een volkern 
30x40 schap vast gemonteerd dat als extra werk-
ruimte kan dienen.

Art. nr. ITAMCOWODM
Opbergcompartiment voor dossiermappen

Gemelamineerde houder met drie vakken voor 
het opbergen van dossiermappen.

Art. nr. 230040002
Infuusstandaard 

Verchroomd staal

Infuusstandaard, in hoogte te verstellen 
met kunststof snelkoppeling.

Deze wordt meestal aan de kolom van 
de COW bevestigd.

All to know
Kantelbakken

Reiniging
Met de hand kunnen de 

onderdelen  gereinigd 
worden met neutrale 

 reinigingsmiddelen. De 
houders met kantelbakken 
verdragen geen alcoholi-

sche oplossingen.

Temperatuurbestendigheid
Max. 50o C 

Toepassingen
De kantelbakjes zijn bijzon-

der geschikt voor het opber-
gen van kleine voorwerpen. 

Aangezien er een grote 
grijpopening ontstaat bij het 
open kantelen van de bakjes, 
is het pakken van de inhoud 

gemakkelijk.

De kantelbakken zijn ook 
toe te passen in bijvoor-

beeld een magazijnruimte 
of bij de technische dienst. 
Het kan direct op de muren 

of aan kasten worden be-
vestigd.

Montage houders
De kantelbakhouders wor-
den door onze monteurs 

aan de COW vastgemaakt.

Variaties
Ook een 600 mm brede 
 kantelbakhouder is ver-

krijgbaar voor gebruik van 
meerdere kantelbakjes.

Ook is er een FIFO 
 variant van  kantelbakjes 

 verkrijgbaar.

Art. nr. 230000027
Houder met 3-vaks kantelbak

301 x 140 x 150 mm (bxdxh)
Witte polystyreen h ouder met transparante  kantelbakjes

De kantelbak is d.m.v. separaties in drie vakken 
te  verdelen. In het voorbeeld zijn twee houders 
 geplaatst met een totale hoogte van 300 mm.
Voor dit product is een aparte bevestigingsbeugel 
 vereist (Art. nr. ITAMTILTBIN) die separaat besteld 
moet worden.

Art. nr. ITAMCOWBOTTR
Plateau onderop de COW

Fraai vormgegeven stabiel plateau om bijv. een 
printer op te kunnen zetten. Andere apparatuur 
kan er ook op gebruikt of vervoerd worden.
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All to know 
Ladesystemen

Lade verdelers
Voor elk ladesysteem zijn er 

verdelers beschikbaar. 

Sluitsysteem lades
Elk ladesysteem heeft eigen 
versluitingsmogelijkheden.

Medicijnlades
Onderstaande COW is uit-

gebreid met een modulaire 
medicijncassette met twaalf 

120 mm brede medicijn-
lades. Een Zebra printer 

en een Datalogic scanner 
maken de medicijnuitgifte 

compleet.

Kunststof ladesysteem voor de All Modul COW's

Budget ladesysteem.

Standaard buitenafmeting van het ladeblok is 
426 x 108 x 415 mm (BxHxD).
Standaard binnenafmeting van een lade is 
399 x 70 x 298 mm (BxHxD).

In een opslaglade kunnen bijvoorbeeld diverse 
 meetapparatuur opgeborgen worden,  zoals 
bloeddrukmeter, temperatuur meter, PDA 
 accessoires of smart glasses. Ook toebehoren 
van heupairbags passen goed in de lade-
systemen.

Standaard geleverd met sleutelslot.

Stalen ladesysteem voor de All Modul COW's

Stalen ladesysteem met luxe uitstraling.

Standaard buitenafmeting van het ladeblok is 
392 x 405 x 346 mm (BxHxD).
Standaard binnenafmeting van een lade is 
319 x 87 x 300 mm (BxHxD).

Standaard geleverd met sleutelslot.

Accessoires
Standaard ladesystemen

Lades Buiten afmeting B x H x D in mm Binnen afmeting B x H x D in mm

Enkele kunststof lade
Art.nr. ITAMCOWKL 426 x 108 x 415 mm 399 x 70 x 298 mm

Dubbelhoge kunststof lade
Art.nr. ITAMCOWKLG 430 x 216 x 407 mm 345 x 180 x 290 mm

Kunststof ladeblok met 4 
medicijnbakjes
Art.nr. ITAMCOWKLMED

Buitenafmeting ladeblok
426 x 108 x 415 mm

Binnenafmeting lade
85 x 75 x 296 mm
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Aluminium ladesysteem
Wit geëpoxeerde behuizing.

Robuust aluminium ladesysteem.

Per ladeblok zijn 1 of meerdere lagen 
 mogelijk, met optioneel separaties en 
 sleutel- of pincodeslot per laag.

Ook verkrijgbaar is een opstaande rand 
bovenop het ladeblok, voor plaatsing van 
bijvoorbeeld  een medicatietray. 

Standaard buiten- en binnenafmetingen:

Bij een oplage van 25 stuks of meer is maat-
werk mogelijk.

Art. nrs. van de opstaande randen voor de 
drie verschillende groottes ladeblokken:
Groot: ITAMCOWALR
Middel: ITAMCOWALMR
Klein: ITAMCOWALKR

Aluminium ladesysteem

Ready to roll 
 leveringen zijn 

 mogelijk.

Vraag naar onze 
 voorwaarden.

Een heavy duty 
 kolom is vereist bij 
het plaatsen van 

een lade systeem of 
 medicijn cassette.

Art.nr. ITAMCOWHDK

Lades Buiten afmeting B x H x D in mm Binnen afmeting B x H x D in mm

Groot
Art.nr. ITAMCOWAL 500 x 150 x 330 mm 450 x 110 x 300 mm

Middel
Art.nr. ITAMCOWALM 450 x 150 x 330 mm 400 x 110 x 300 mm

Klein
Art.nr. ITAMCOWALK 450 x 110 x 330 mm 400 x 70 x 300 mm

Art. nrs. voor de separaties voor de 
drie verschillende groottes lade-
blokken:
Groot: ITAMCOWALSEP
Middel: ITAMCOWALMSEP
Klein: ITAMCOWALKSEP
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All to know
Modulaire 

 modulehouders

ISO3394 modules
Al onze  modules passen in 
de lades van de modulaire 

 modulehouders.

Voor elke module zijn er 
separaties beschikbaar.

Kijk voor een compleet 
overzicht in onze modules 

brochure.

Modulehouder 
600 x 400 mm

Ook voor de 1/1 (heel) 
 modulaire maatvoering is 

een modulehouder mogelijk 
(Art. nr. ITAMCOW64MH30). 

Op de module houder 
kan een slot, te bedienen 

met pincode of  Mifare 
personeels pas, met 

 optionele track & trace 
functionaliteit  gemonteerd 

worden.

Accessoires
Modulaire modulehouders

Art. nr. ITAMCOW34MH-20
Modulehouder voor de All Modul COW's
300 x 400 mm met 200 mm hoogte

Deze innovatieve modulehouder voor 
COW's is geschikt voor half (1/2) modulaire 
 modules binnen het ISO 3394 systeem. 

De stalen behuizing en telescopisch geleide 
lades zijn van dezelfde kwaliteit als onze beken-
de ladewagens. De houder is voorzien van een 
sleutelslot. Elke lade heeft een eigen kunststof 
handgreep. Deze zijn in drie kleuren verkrijgbaar; 
lichtgrijs, donkerblauw en rood. 

Binnen de vaste hoogte van 200 mm zijn meer-
dere lade- indelingen realiseerbaar. 

De standaard lade-indeling is:
- 2 x 100 mm hoog

Er is ook een half modulaire houder met een 
hoogte van 300 mm beschikbaar: 
Art.nr. ITAMCOW34MH30

De meest gekozen 
 lade-indelingen van de 
300 mm hoge module-
houder zijn:
- 3 x 100 mm hoog
of:
-  1 x 100 mm hoog
 1 x 200 mm hoog
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 Modulaire medicijncassette

Modulaire medicijncassette

De innovatieve draagbare modulaire medicijn-
cassette is in de  modulaire maten vormgegeven 
- 600 x 400 mm. Hierdoor kunnen de cassettes 
moeite loos in elke COW, wagen, stelling of kast, 
 gebouwd voor het ISO 3394 systeem, worden 
 ingeschoven. 

Sleutel-,  Mifare- of andere electronische (code)
sloten beschikbaar. Zie pagina 31 voor een overzicht 
van de elektronische pincodesloten.

Een scala aan accessoires is mogelijk: 
 medicijn ladeseparaties en -verdelers, afdekplaatjes 
voor het informatievak, etc.

De medicijncassette is verkrijgbaar in wit kunststof. 
Van één tot vijf lagen, met resp. 4 tot 30 medicijn-
lades. Medicijnlades zijn verkrijgbaar in 80 mm en 
120 mm breed.

Tevens zijn er medicijnlades in afwijkende maten 
verkrijgbaar, zie hieronder voor een overzicht. 

Modulaire
medicijncassette
Medicijn opslagsysteem

Added value in healthcare logistics & IT

More to 
know

Modulaire 
 medicijncassette 

Er is een uitgebreide bro-
chure  beschikbaar over onze 
modulaire medicijncassette 

voor uw wagens.

allmodul.nl/download

Medicijncassette houders 
voor de All Modul COW's

Art. nr. ITAMCOWMCHU
Houder voor uitneembare 

medicijncassette.

Art.nr. ITAMCOWMCHV
Medicijncassettehouder 

voor vaste montage van de 
 medicijncassette aan een COW.

Speciale aluminium lades Buiten afmeting B x H x D in mm Separaties

Art.nr. 11180923  
Lade over hele breedte 480 x 80 x 338 mm Art.nr. 11180725

Art.nr. 11180924  
Lade over halve breedte 240 x 80 x 338 mm Art.nr. 11180726

Art.nr. 11180925 
Dubbelhoge lade over 
 halve breedte

240 x 160 x 338 mm Art.nr. 11180727

Aluminium lades voor de medicijncassette

Speciaal op maat gemaakte aluminium lades voor in de modulaire medicijncassette. 
De lades kunnen voorzien worden van separaties indien gewenst. Hou rekening met een 
langere levertijd voor deze speciale aluminium lades en de separaties.
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Medicatie COW met IT
Medeye toepassing
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Art. nr. 230000333
Eenvoudig elektronisch pincodeslot

De CompX Regulator is een pincodeslot 
met  alleen toets programmering. Dit slot 
wordt speciaal toegepast op de modulaire 
medicijncassette

Handmatig te reinigen met PH  neutrale 
 reinigingsmiddelen.

 Art. nr. LS400BVW
Elektronisch (RFID) pincodeslot met  uitgebreide 
mogelijkheden

De Schlagbaum LS400 is een pin codeslot met 
RFID mogelijkheid (Mifare).

De LS400 sloten worden door ons uitgeleverd 
met de gewenste instellingen. Deze instellingen 
zullen wij voorprogrammeren.

Handmatig te reinigen met PH  neutrale 
 reinigingsmiddelen.

Art. nr. ITAMIP67MS
IP67 medische muis

√ Waterbestendig, stofvrij 

en anti-bacterieel. 

√ Geschikt voor 

alle  gebruikelijke 

ontsmettings middelen. 

√ Scrollwieltje.

IP67 medisch toetsenbord

√ Verkrijgbaar in QWERTY en 

AZERTY

√ Waterbestendig, stofvrij en 

anti-bacterieel. 

√ Geschikt voor alle ge-

bruikelijke ontsmettings-

middelen. 

√ Aan- en uitschakelen toet-

senbord voor reinigen.

√ Gemakkelijk te  reinigen 

door glad oppervlak.

√ Inclusief 1 antibacteriële 

 siliconen cover.

Art. nr. ITAMIP67KBNL 
Medisch toetsenbord QWERTY

voor Nederland

Art. nr. ITAMIP67KBB 
Medisch toetsenbord AZERTY

voor België
Art. nr. ITAMLWMEH
MedEye houder

De houder wordt gemonteerd aan de beeld-
schermkolom (of accessoire-staander). Hierdoor 
is de MedEye altijd binnen hand bereik.

All to know

IP67 Randapparatuur
Single Sign-on

Single-sign-on mogelijkheden via active direc-
tory. Werkt met Windows, Imprivata en Evidian.

Optimaliseren en efficiënter 
maken van de workflow 
d.m.v. de single sign-on 
mogelijkheden. Dit maakt 
het medicijnuitgifte proces 
veiliger.
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All Modul COW met IT
Powered COW

2
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Art. nr. ITAMMIFPL
 Mifare RFID paslezer

Onder het werkblad kan een  Mifare 
RFID  paslezer  bevestigd worden. 
Bovenop het werkblad kan dat kenbaar 
worden gemaakt middels een sticker 
voor gebruikers.

Toetsenborden & muizen, o.a. van 
All Modul, Medigenic, Purekeys en 
Man&Machine

Wij leveren diverse merken medische 
toetsenborden en muizen. Denk 
 bijvoorbeeld aan Medigenic of een 
Purekeys toetsenbord met geïnte-
greerd touchpad.

Medische schermen voor de Powered 
COW van All Modul

Hiernaast getoonde Powered COW is 
voorzien van een Planar AIO PC.
Ook andere medische AIO PC's of 
 schermen kunnen wij leveren. Denk aan 
DT Research, AG Neovo, Rein Medical, 
Eizo en eigen merk medische schermen. 

 Zebra (label)printers

Zebra printers voor polsbandjes of 
andere labeling. Kan ook voorzien 
worden van externe Zebra batterij 
(ZD421).

Zie voor meer informatie 
allmodul.nl/zebra

Art. nr. ITAMCOWPTT
Printer plateau

Eenvoudig volkern plateau om bijv. 
een printer op te kunnen zetten. 
Andere apparatuur kan er ook op 
gebruikt of vervoerd worden.

2

1

4

3

All to know

IP68 Randapparatuur

IP68 medisch toetsenbord

√ Verkrijgbaar in QWERTY en 

AZERTY

√ Waterdicht, stofvrij, dom-

peldicht en anti-bacterieel. 

√ Geschikt voor alle ge-

bruikelijke ontsmettings-

middelen. 

√ Aan- en uitschakelen toet-

senbord voor reinigen. 

√ Nano silver anti bacteriële 

coating. Gesloten behui-

zing vermijdt bevuiling.

Art. nr. ITAMIP68KBNL 
Medisch toetsenbord QWERTY

voor Nederland

Art. nr. ITAMIP68KBB 
Medisch toetsenbord AZERTY

voor België

Art. nr. ITAMIP68MS
IP68 medische muis

√ Waterdicht, dompeldicht, 

stofvrij en anti-bacterieel. 

√ Geschikt voor 

alle  gebruikelijke 

ontsmettings middelen. 
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Hoogstaande technologieSimpelste uitvoering

All Modul
S-COW

All Modul
laptop COW

All Modul
Non-powered COW

All Modul
Powered COW

In deze brochure heeft u informatie kunnen vinden over de verschillende All Modul COW's. 
Wij kunnen verschillende Computer on Wheels varianten en uitvoeringen leveren, van een budget cart tot een 
duurzame high-end COW. Ook maatwerk is mogelijk. Tevens kunnen we u adviseren over het verlengen van de 

levensduur van COW’s en de transitie in vulling van oude naar nieuwe COW’s. 

All Modul Healthcare IT 
Volledig COW assortiment

Contactgegevens 
All Modul

All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31

8900 Ieper
T: + 32 57 280 116
F: + 32 57 280 117
www.allmodul.be
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BE
All Modul SARL

10 Rue Michel Servet
59000 Lille

T: + 33 328 501 840
F: + 33 328 501 774

www.allmodul.fr
info@allmodul.fr
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All Modul BV
Damzigt 13 

3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261
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Capsa COW’s
Trio, M38e, Carelink

Added value in healthcare logistics & IT



De Trio is de nieuwste generatie COW van wereldwijde marktleider Capsa. Tijdens de ontwikkeling van 
dit model is gebruik gemaakt van de kennis en kunde die in de loop der jaren is opgebouwd. Het nieuwe 
ontwerp in combinatie met verbeterde prestaties maakt de Trio een goede keuze bij het bieden van pa-
tiëntenzorg. 

Mobiele werkplek voor nog betere zorg
Naarmate de werkdruk van artsen en verpleegkundigen toeneemt, zijn Computer on wheels een essentieel hulp-
middel om hun belangrijke taken gemakkelijker te maken. De COW’s uit de serie Trio bieden alle benodigdheden 
voor klinische en administratieve taken. Ook helpen ze om de fysieke stress te verminderen waarmee veel artsen 
en verpleegkundigen tijdens lange diensten worden geconfronteerd.

Capsa COW Trio

Voordelen en eigenschappen:
 √  Persoonlijke ergonomie: 
persoonlijke aanpassingen 
van zowel toetsenbord en 
monitor voor een goede 
ergonomie. Eenvoudig de 
ideale werkhoogte instellen 
dankzij de standaard elektro-
nisch verstelbare lift.

 √  Makkelijk te manoeuvreren: 
door een compact, lichtge-
wicht ontwerp en N-stride 
stuurondersteuning is de 
COW makkelijk te verplaat-
sen.

 √ Gebruiksduur: het accu 
systeem biedt veel moge-
lijkheden voor verschillende 
run-time behoeften.

 √  Gebruiksgemak: diverse 
accessoires in combinatie 
met medicatie opslagopties 
helpen de workflow te ver-
beteren.

 √  Support: één aanspreekpunt 
en korte lijnen.

Voor ICT/ beheer
 √  N-sight beheer: de Trio is op afstand te beheren door de vernieuwde N-Sight software. N-Sight maximaliseert 
 prestaties, helpt het identificeren en voorkomen van problemen voordat ze van invloed zijn op de productiviteit. 

 √  Optimale keuzevrijheid: het viervoudige stekkerblok geeft u optimaal keuzevrijheid in uw eigen ICT middelen. 
 √  Gebruiksklare levering: wij monteren, op uw verzoek, de COW met scherm, toetsenbord etc. Hierdoor is de COW 
bij  aflevering vrijwel direct inzetbaar. 

 √  Imprivata: koppeling met Imprivata is mogelijk. De medicatie lades kunnen dan geopend worden met een 
 toegangspas. 

Voor verpleegkundigen
 √   Configureerbaar: de Trio kan 
o.a. geconfigureerd worden 
als visite, -of medicatie COW. 
Daarbij is het mogelijk om 
eenvoudig uw bestaande 
Trio visite COW op een later 
tijdstip alsnog uit te breiden 
met een medicatie box.

 √  Maximale gebruiksduur: 
dankzij de lange accuduur 
kunt u zich als zorgverlener 
concentreren op de zorg, 
een hele dienst op één accu 
lading. 

 √  Makkelijk te manoeuvreren: 
de Trio is gemakkelijk te 
verplaatsen door zijn hoog-
waardige wielen, lichtge-
wicht ontwerp en N-stride 
stuurondersteuning.

 √  Makkelijk in gebruik: het 
nieuwe touchscreen biedt 
snel toegang tot verschil-
lende handige tools. De Trio 
onthoudt de persoonlijke 
gebruikersinstellingen, zoals 
werkhoogte, voor een opti-
maal gebruikscomfort.
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Persoonlijke voorkeuren
De Trio laat uw gebruikers hun 
persoonlijke voorkeuren instellen. 
Wanneer zij inloggen met hun ge-
bruikerspas zullen de instellingen 
worden toegepast.

Manoeuvreren
Met de N-stride besturings-
software is het gemakkelijker 
voor de gebruiker om de 
COW door de lange gangen 
en korte bochten te sturen.

Algemene specificaties:
Basis gewicht: 43 kg
Baterijen gewichten: 2,5 tot 6,5 kg
Basis grootte: 42 cm x 45 cm
Werk oppervlak: 43 cm x 25.4 cm
Hoogte werkoppervlak: 85 cm tot 126 cm

Hoogte toetsenbord: 61 cm tot 110 cm
Uitschuifbaar werkblad: 27.6 cm x 23.3 cm
CPU ruimte: 54.6 cm x 28.3 cm x 7.5 cm
Polssteun: Verkrijgbaar in grijs, blauw of lavendel

Trio
Medicatielades

Power System Non-Powered AC Powered Lithium

Bedrijfsduur batterij:
(Op basis van normale configuraties) Laptop batterij 8, 15.5, 20 uur, 24/7

Oplaadtijd van leeg: Alleen oplaadtijd laptop 2,5 uur

Levensduur van de batterij: - 2500+ cycli

Aanbevolen technologie: Laptop (tot 17” scherm) Laptop (ingeklapt), thin client of AIO pc

Schaalbaar power supply systeem
De Trio COW heeft zeer flexibele stroomvoorzieningsopties. De lithium Ion batterijen 
zijn allen toegespitst op elke gewenste run-time voor de diverse disciplines binnen 
zorginstellingen. Het GoLife power systeem heeft 3 keuzes aan ingebouwde power 
supplies. Deze hebben een stroomsterkte van 20, 40 of 50 amp. Met extra verwissel-
bare GoLife accupacks wordt de actieve gebruiksduur opgeschaald naar wel 30 uur.

 √ 20 amp stroomsterkte voor lichtgewicht, korte eenvoudige handelingen. 
Tot aan 8 uur autonome gebruiksduur bij ±30 watt gemiddeld verbruik.

 √ 40 amp stroomsterkte voor middelmatige gebruikershandelingen.  
Tot aan 15,5 uur autonome gebruiksduur bij ±30 watt gemiddeld verbruik.

 √ 50 amp stroomsterkte voor eisen rondom zwaardere en hogere capaciteit.  
Tot aan 20 uur autonome gebruiksduur bij ±30 watt gemiddeld verbruik.

Makkelijk te monitoren: de accu status en het percentage van de accu kan op afstand 
worden gevolgd via de N-Sight software. N-Sight management is een cloud geba-
seerd systeem waarbij ICT of werplekbeheer op afstand alle COW’s kan beheren en 
monitoren.

Opslag mogelijkheden
De Trio COW ondersteunt een grote verscheidenheid aan lades, niet alleen de 
bekende RX standaard lades, maar nu ook het nieuwe Max Bin ladesysteem. Me-
dicatielades worden ontgrendeld middels een pincode of optioneel met een pas. 
Beide ladesystemen zijn te voorzien van verschillende type lades, zodat er altijd 
voldoende capaciteit is om medicatie veilig op te bergen.
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N-Sight
Beheertool

Voordelen en eigenschappen:
 √   Beheer op afstand: beheer en 
bekijk proactief uw COW vloot door 
van afstand het stroomgebruik en 
prestaties te monitoren. N-Sight 
maakt het mogelijk om op afstand 
veranderingen in het accusysteem 
aan te brengen waardoor de COW 
nog efficiënter gebruikt kan wor-
den.  

 √  Overal voldoende mobiele werk-
plekken: Ontdek patronen in het 
COW gebruik en maak inzichte-
lijk waar COW’s minder intensief 
worden gebruikt. Eventueel kunnen 
COW’s worden ingezet op afde-
lingen met meer behoeften aan 
mobiele werkplekken. 

 √  Pincodes wijzigen op afstand: 
de N-Sight software maakt het 
mogelijk om op afstand pincodes 

te beheren, gebruikersgroepen aan 
te maken en toegangsrechten te 
verlenen aan gebruikers voor het 
openen van de medicatielades. 
Vind zoekgeraakte COW’s een-
voudig terug aan de hand van het 
laatste gebruikte wifi-accespoint. 

 √  Verander het uiterlijk: beheer 
centraal de configuratie van het 
display, notificaties, verlichting en 
reparatieverzoeken.

COW Management
Minstens zo belangrijk als de vele andere functies van de 
Trio, is de verbeterde N-Sight beheer tool. Trio’s unieke tech-
nologie maakt verbinding met Capsa’s N-Sight om de COW’s 
op afstand te configureren en te beheren.

N-Sight
N-Sight is een cloud gebaseerde software die het mogelijk 
maakt om COW’s op afstand te beheren. Trio is uitgerust 
met de nieuwste versie van N-Sight, met verbeterde analy-
ses en eenvoudige tools voor een optimale ondersteuning. 
N-Sight maakt het mogelijk om uw COW’s makkelijker 
proactief op afstand te beheren en onderhouden, zodat u 
niet elke COW fysiek hoeft te bezoeken. Ook helpt remote-
beheer het voorkomen van problemen voordat ze invloed 
hebben op de werkvloer. 
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Manoeuvreren
Met de N-stride besturingssoftware is het gemakkelijker voor de gebruiker om de COW 
door de lange gangen en korte bochten te sturen. N-stride is uitvoerbaar op zowel de 

Trio als de Carelink COW’s.

N-Stride
Besturingssoftware
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Capsa COW M38

• Klein oppervlak manoeuvreert gemakkelijk in krappe ruimtes.
• Groot werkgebied, met de mogelijkheid tot 645 cm2 uit te breiden met uitschuifbaar plateau.
• Langere batterijduur voor verbeterde uptime uitvoering.
• Groot CPU-opslag ruimte om met extra hardware uit te breiden.

De M38 COW’s zijn gemakkelijk te voorzien van opberglades en bakken. 
 Diverse  accessoires maken de COW compleet.

Maak kennis met de Capsa M38e mobiele werkplek. Met deze COW haalt u een stuk zekerheid in huis door 
de zeer betrouwbaar gebleken techniek, al jaren een vertrouwd beeld in de Nederlandse zorginstellingen. 
Met de 40Ah Lithium accu bent u zeker van een lange gebruiksduur op één lading. Deze COW staat altijd 
voor u klaar zodat u zich kunt concentreren op de zorg voor patiënten en u zich niet druk hoeft te maken 
over een lege accu.

Voordelen en eigenschappen 
voor verpleegkundigen:

 √  Zeer stabiel dankzij alumini-
um kolom

 √  Accu met een zeer lange 
gebruiksduur

 √  Intuïtief te bedienen
 √  Veel werkruimte door extra 
groot werkblad en uitschuif-
baar werkplateau

 √  Uitschuifbare toetsenbord-
houder en twee uitdraaibare 
muisplateau’s voor links- en 
rechtshandigen

 √  Hoogte in te stellen met 
de elektrische of manueel 
bedienbare lift

 √  Goed te manoeuvreren en 
wendbaar dankzij ergo-
nomische handgrepen en 
draaibaar beeldscherm, ook 
in smalle ruimtes

 √  Verfijnde wielconstructie 
voor een soepele en geruis-
loze rit en korte lijnen.

Voordelen en eigenschappen 
voor de ICT-afdeling:

 √  Optimale keuzevrijheid door 
het viervoudige stekkerblok 
in de technologiebox.

 √  Sluit eenvoudig alle gewens-
te apparatuur aan zonder 
extra adapters of kabels.

 √  Kabels kunnen netjes 
worden weggewerkt door 
middel van de geïntegreerde 
kabelmanagement.

 √  De ICT-apparatuur veilig 
opgeborgen in de afgesloten 
technologiebox.

 √  Wij monteren, op verzoek, 
de COW af met beeldscherm, 
toetsenbord etc. Daardoor is 
de COW vrijwel direct inzet-
baar.

 √  Maatwerkbeugels zijn ver-
krijgbaar voor de montage 
van scanners, naaldcontainer 
of anderen hulpmiddelen 
om het gebruik van de COW 
nog efficiënter te maken.

Voordelen en eigenschappen voor de patiënt:
 √  Veilig: toegangsbeveiliging met pincode, afsluitbare opberg box of medicatie box, hygiënische en antibacteriële plastics.
 √  Optimaal contact tussen patiënt en zorgverlener door verstelbaar beeldscherm.
 √  Optimale nachtrust voor patiënt dankzij geruisloos voortbewegen en toetsenbordverlichting.
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Ergonomische verstel-
baarheid
Eenvoudige aanpassingen 
voor individuele voorkeur
en ergonomisch comfort.

Zekerheid
Intuïtief sluit- en 
beveiligingssysteem.M38e

Medicatielades
(2-laags)

M38e
Medicatielades 

(4-laags)

Algemene specificaties:
 √ Basismaat: 43 cm x 43 cm
 √ Gewicht: configuraties vanaf 39 kg
 √ Hoogte wagen: 109 cm tot 165 cm
 √ Werkoppervlak: 43.8 cm x 26 cm (BxD)
 √ Uitschuifbaar werkblad: 25.4 x 25.4 cm

 √ Wielen: 10 of 12.5 cm standaard of richtinggestuurd
 √ In hoogte verstelbare, kantelbare/draaibare monitor-
bevestiging en toetsenbordlade-opties

 √ Verbeterde verlichtingsfuncties om te helpen bij 
 navigeren en werken in verduisterde ruimtes

Power System Non-Powered AC Powered Lithium

Bedrijfsduur batterij:
(Op basis van normale configuraties) Laptop batterij 9-12 uren

Oplaadtijd van leeg: Alleen oplaadtijd laptop 2,5 uur

Levensduur van de batterij: - 2500+ cycli

Aanbevolen technologie: Laptop (tot 15” scherm) Laptop (ingeklapt), thin client of AIO pc

Medicatieverstrekking
De basisuitvoering van de COW kan als visitewagen ingezet worden. Wilt u meer? Dan kunt u een, 
ook reeds bestaande, COW upgraden naar een medicatie COW.

Medicatiebox
 √ Geautoriseerde medicatieverstrekking
 √  Toegang tot medicatiebox na invoer pincode of batch
 √  Auto-close medicatiebox via druk op knop of noodsleutel
 √  Ergonomisch uitwisselen medicatielades

Modulaire indeling
 √  Meest flexibel indeelbare medicatiebox in de branche
 √  Medicatielades in diverse breedtes en hoogtes
 √  Geschikt voor medicatie, spuitjes en flacons
 √  Afdelingsspecifieke indeling
 √  Ook na ingebruikname ladeconfiguratie aanpasbaar

Klaar voor de toekomst
 √  Visitewagen, ook na gebruik, upgraden naar 
 medicatiewagen

 √  Diverse accessoires verkrijgbaar, ook na 
 ingebruikname
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Opslagbakjes
Standaard opslag

Smalle lade
9,8 x 6 x 26,5 cm (bxhxd)

Medium lade 
16 x 6 x 26,5 cm (bxhxd)

Brede lade
32 x 6 x 26,5 cm (bxhxd)

7,5 cm lade
7,5 x 46 cm (hxb)

Twee 7,5 cm lades
15 x 46 cm (hxb)

15 cm  lade
15 x 46 cm (hxb)

Flexibiliteit om werkstation te configureren met opberglades in 7,5 of 15 cm hoogte. Lades zijn 46 cm breed.
Elektronisch slot of niet-vergrendelend.

Opslaglade opties

Trio met de standaard opslag-
bakjes in de blauwe kleur

Standaard opslagbakjes
De Trio is te verkrijgen met het beken-
de standaard RX ladesysteem met een 
grote keuzemogelijkheid aan lades. 
Door het combineren van verschillende 
lades kan er altijd worden voldaan aan 

de specifieke behoefte van uw zorg-
instelling. 
• Zowel met elektronische pincode slot 

of zonder ladevergrendeling 
• Verkrijgbaar in verschillende hoogtes 

• Verschillende lades zijn te combine-
ren 

• Pincode beheer op afstand
• In de kleuren blauw en grijs 

Meest gebruikte lade-indelingen

Standaard lade afmetingen

Medium diepe lade (2x)
16 x 12,5 x 26,5 cm (bxhxd)

Brede & diepe lade
32 x 12,5 x 26,5 cm (bxhxd)
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MaxBin opslag

Trio met MaxBin opslag-
bakjes in de blauwe kleur

MaxBin opslagbakjes voor een hogere capaciteit
Het nieuwe Maxbin medicatiesysteem 
geeft u extra ruimte voor het veilig 
opbergen van medicatie. 
• Meer opbergcapaciteit en flexibiliteit 

• 60-74% meer opbergruimte per rij 
lades 

• Lades met volledige breedte zijn 
voorzien van soft-close  ladegeleiders 

• Optioneel tweede slot voor  dubbele 
controle bij medicatie verstrekking 

• Pincode beheer op afstand 
• In de kleuren blauw en grijs 

Smalle MaxBin lade
10 x 6.75 x 30 cm (bxhxd)

Medium MaxBin lade 
14 x 6.75 x 30 cm (bxhxd)

Brede MaxBin lade
21.5 x 6.75 x 30 cm 
(bxhxd)

Extra brede MaxBin lade
42 x 6.75 x 30 cm (bxhxd)

Extra brede en diepe MaxBin lade
42 x 15.6 x 30 cm (bxhxd)

MaxBin lade afmetingen

Voorbeelden van lade configuraties
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Accessoires

Draadmand
Standaard of extra groot

Printer plank

Notificatie lampje

Scanner montagedeel

Scanner houder

Schoonmaakdoekjes houder

Access Pack
Verschillende formaten

Tablet houder 
Diverse mogelijkheden

Documentscanner houder
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Afvalbak Opslagbakje

Wij voorzien uw COW’s graag 
met allerhande benodigde 
accessoires. De oplossing is 

 binnen handbereik.

Polssteun kleur opties

Grijs

Blauw

Lavendel
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De Capsa Carelink COW’s zijn een waardevolle aanvulling op uw Healthcare IT pro-
ducten. Het biedt vooruitstrevende functies en komt de tijd die u aan uw patiënten 
wilt besteden ten goede. Het heeft een gebruiksvriendelijk intelligent platform dat 
de productiviteit verhoogt en gelijktijdig tijdrovende handelingen verlaagt.

De Carelink COW’s zijn gemakkelijk te voorzien van opberglades en bakken. Diverse 
 accessoires maken de COW compleet.

Tijdsbesparingen
CareLink’s 7” touch screen 
zorgt voor verbeterde commu-
nicatie en heeft de moge-
lijkheid voor persoon lijke 
gebruikersvoorkeuren.

Manoeuvreren
Met de N-stride besturingssoft-
ware is het gemakkelijker voor 
de gebruiker om de COW door 
de lange gangen en korte boch-
ten te sturen.

Intelligent Platform
Remote fleet management 
N-Sight software (cloud based). 
Voor maximaal inzicht en 
controle van het wagen park. 
Levensduur van batterijen, in-
zetbaarheid op afdelingen en 
gebruikerstoegang zijn enkele 
voordelen hiervan. 

Algemene specificaties:
Basis gewicht: 48 kg
Basis grootte: 43.2 cm x 48.3 cm
Hoogte verstelbaarheid: 125.2 cm tot 165.3 cm
Aanpassingsgebied: 40.0 cm
Werk oppervlak: 52.7 cm x 25.4 cm
Uitschuifbaar werkblad: 25.4 x 25.4 cm

CPU ruimte: 54.6 cm x 28.3 cm x 7.5 cm
Wielen: 12.5 cm, waarvan 2 geremd
Verstelbaar: Handmatig of elektronisch
Max. gewicht van de schermen: 6.8 kg max.
Max. grootte van de schermen: 24” monitor

CareLink
Document Model

CareLink
Medicatielades

(2-laags)

CareLink
Medicatielades (4-laags)

Power System Non-Powered AC Powered Lithium

Bedrijfsduur batterij:
(Op basis van normale configuraties) Laptop batterij 9-12 uur

Oplaadtijd van leeg: Alleen oplaadtijd laptop 2,5 uur

Levensduur van de batterij: - 2500+ cycli

Aanbevolen technologie: Laptop (tot 17” scherm) Laptop (ingeklapt), thin client of AIO pc

Capsa COW Carelink

52 NL  +31 30 20 40 260     info@allmodul.nl     www.allmodul.nl    •   BE - LU   +32 57 280 116    info@allmodul.be    www.allmodul.be



Medische 
 ladewagens 
met IT

Added value in healthcare logistics & IT



Medische ladewagen met IT

Ladewagens brochure
Kijk voor alle overige specificaties en mogelijkheden in onze Ladewagens brochure

www.allmodul.nl/download

Voordelen en eigenschappen

Medische AIO PC's 
 √ Onze medische AIO PC's en 
medische schermen passen 
gemakkelijk met een VESA 
houder op onze wagens.

 √  Voor de medische AIO PC's 
zijn diverse accu varianten 
beschikbaar voor langdurige 
autonome werking tegen lage 
kosten.

 √  Verkrijgbaar met VESA- of 
laptop houder voor installeren 
van mini PC’s, thin clients of 
All in One PC’s.

Mogelijkheden
 √ Verkrijgbaar in verschillende hoogtes en flexibel in te 
delen met standaard 600 x 400 mm modulaire bakken 
en manden in diverse hoogtes met bij passende sepa-
raties en met medicijncassettes. 

 √ Standaard wagens vanuit voorraad leverbaar.
 √  Ook leverbaar in andere kleuren.
 √  Diverse accessoires mogelijk: DIN Rails, naalden-
bekerhouder, zeepdispenser, afvalbak, scanner houder, 
handschoenhouders, etc.

 √ De wagen kan worden voorzien van ergonomische 
duwbeugel, polssteun, handdesinfectie voor  hygiëne 
en vele andere accessoires.

 √ Anti-statische wielen, dubbel loopvlak wielen of 
 richtinggestuurde wielen zijn ook verkrijgbaar.

Belangrijke aspecten
 √  Hygiënisch ontwerp, met gladde  oppervlaktes, 
 afgeronde hoeken, uitneembare bakken en 
 manden en wielen met minimale opname van 
 verontreiniging.

 √ Wielen van hoge kwaliteit met een lage start-
weerstand  maken het  gemakkelijk om met de 
 wagen te gaan rijden.

 √ Geoptimaliseerd t.b.v. JCI en NIAZ accreditatie-
normen.

 √ De wagens worden gebruiksklaar opgeleverd.
 √ Beeldschermkolom met geïntegreerde stroomvoor-
ziening. Door een uniek afsluit- en ophangsysteem 
aan de onderzijde zijn adapter en stroomkabel 
eenvoudig te installeren.

Vergrendeling
 √  Diverse vergrendelings-
mogelijkheden: sleutel, 
elektronisch met pin-
code, RFID kaartlezer 
(alle kaarten mogelijk), 
auto re-lock.

 √ Softwarematige Im-
privata single sign-on 
 mogelijkheden op basis 
van een active directory.

Toepassingen
 √  Bloedafname (prikkar)
 √  Diagnostiek
 √ EPD (Elektronisch 
 Patiënten  Dossier)

 √  EVS (elektronisch 
 voorschrijven) / 
 Medicijndistributie

 √  Patiëntopname
 √  PDMS (Patient Data 
Management Systeem)

 √  Radiologie (Pacs)

De standaard in modulaire 
opslagsystemen

 √ Compatibel met ISO-norm 
3394.

 √ Afmeting 600 x 400 mm (bxd).
 √ Al onze 600 x 400 modules 
passen goed in onze ladewa-
gens. Download onze modules 
 brochure voor een overzicht 
van alle mogelijkheden op 
www.allmodul.nl/download.
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Stel uw ladewagen met IT samen

Medicijnwagen 
met lades Zie pagina's 68 & 69

Medicijnwagen met 
medicijncassette Zie pagina's 70 & 71

Bepaal de basis van 
de wagen

Accessoires:

Kies een medische 
AIO PC

Bepaal het type, de hoogte, 
de lade-indeling en het 
kleur gebruik.

IT-accessoires, toetsen-
borden en muizen, sloten en 
diverse overige accessoires

Pagina 58 & 59

Pagina's 60 t/m 67

Pagina 56 & 57

Volg onderstaande stappen.

1

2

3
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Half (1/2) modulaire ladewagen

Ladegreep kleuren Smalle  ladegrepen

Donkerblauw 231000037

Rood 231000036

Off-white 231000035

Stap 1:  Bepaal de basis van de wagen

Toetsenborden en muizen
IP67 & IP68

Meest gebruikte wagenhoogtes 
en lade-indelingen

Kleurgebruik
Standaard zijn onze wagens geëpoxeerd in de kleur wit. 
 Optioneel kunnen de ladefronten e/o de body worden 
geëpoxeerd in een RAL-kleur.

Medische schermen en AIO PC's
Medische monitoren of medische PC's 
met interne batterijen

Duwbeugel van aluminium
Verschillende mogelijkheden IT-accessoires

Zoals een IT-schap, scannnerhouders, 
barcode scanners (Zebra en Datalogic), 
printers

Accessoires
Diverse accessoires mogelijk

Vergrendeling
Elektronische versluiting, Imprivata 
 Single sign-on mogelijkheden.

Wielen
Diverse wielopties mogelijk

Hoogtes
Diverse hoogtes verkrijgbaar:
750, 873, 989, 1095 mm
Deze hoogtes zijn incl. het standaard top-
blad, maar nog zonder een beeldscherm-
kolom met medische PC of scherm.

Lade-indelingen
Flexibele lade-indelingen met lade hoog-
tes van 50, 100, 150 en 200 mm.
150 mm lades zijn ideaal voor de opslag 
van bloedafnamebuisjes.

Art. nr. 
221621313

873 mm hoge 
ladewagen

2x50, 3x100, 
1x200 mm lades

Art. nr. 
221621319

976 mm hoge 
ladewagen

4x100, 
1x200 mm lades

Art. nr. 
221631315

1040 mm hoge 
ladewagen

1x50, 4x100, 
1x200 mm lades

Art. nr. 
1000030

Alleen  gekleurde 
lades

Art. nr. 
1000032

Alleen  gekleurde 
body

Art. nr. 
1000031

Gekleurde body 
& lades
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Heel (1/1) modulaire ladewagen

Kies uw wagen

Ladegreep kleuren Brede  ladegrepen

Turquoise 231000001

Donkerblauw 231000002

Lavendel 231000003

Rood 231000004

Off-white 231000005

Oranje 231000006

Grijs 231000007

Kleurgebruik

Meest gebruikte wagenhoogtes 
en lade-indelingen

Toetsenbord tray
IP67 & IP68 Toetsenborden en muizen

Topblad
Meerdere mogelijkheden, ook met 
uittrekbare werkbladen voor groter 
oppervlak

Medische schermen en AIO PC's
Medische monitoren of medische PC's 
met interne batterijen

Ergonomische duwbeugel
Verschillende mogelijkheden

Accessoires
Diverse accessoires mogelijk

Vergrendeling
Elektronische versluiting, Imprivata 
 Single sign-on mogelijkheden.

Wielen
Diverse wielopties mogelijk

Hoogtes
Diverse hoogtes verkrijgbaar:
859, 976, 1040, 1095 mm
Deze hoogtes zijn incl. het stan-
daard topblad, maar nog zonder een 
beeldschermkolom met medische PC 
of scherm.

Lade-indelingen
Flexibele lade-indelingen met lade hoog-
tes van 50, 100, 150, 200 en 300 mm.
150 mm lades zijn ideaal bij het gebruik 
van Baxterrol houders.

Art. nr. 
221621313

976 mm hoge 
ladewagen

2x50, 3x100, 
1x200 mm lades

Art. nr. 
221621319

976 mm hoge 
ladewagen

4x100, 
1x200 mm lades

Art. nr. 
221631315

1040 mm hoge 
ladewagen

1x50, 4x100, 
1x200 mm lades

Art. nr. 
1000030

Alleen 
 gekleurde 

lades

Art. nr. 
1000032

Alleen 
 gekleurde 

body

Art. nr. 
1000031

Gekleurde 
body & 
lades

Art. nr. 
221631314

1095 mm hoge 
ladewagen

2x50, 4x100, 
1x200 mm lades

Art. nr. 
221631320

1095 mm hoge 
ladewagen

3x100, 
2x200 mm lades

Art. nr. 
221631318

1095 mm hoge 
ladewagen

7x100 mm 
lades
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Stap 2:  Kies een medische AIO PC

DT Research medische AIO PC met interne accucellen

Art. nr. ITAIODTBAT
Accucellen t.b.v. DT Research 
medische AIO PC's

Losse accucellen zijn verkrijgbaar.

Art. nr. ITAIODTEXTLADER6
Externe batterij oplader

Externe batterij oplader voor 
zes  batterijen.

Eigenschappen DT Research 581, 582 & 584 medische AIO PC met interne accucellen

De 581, 582 & 584 All-in-one medische PC’s zijn ideaal voor al uw mobiele werkplekken. Door de 
inte gratie van een 19,5-inch, 22-inch of 24-inch scherm met een energiezuinig Intel® Pentium® Gold- 
of Core™ i-platform met hot-swappable batterijen in een ventilatorloze, slanke, bacteriebestendige 
behuizing, is deze medische PC uitermate geschikt voor elke medische omgeving. De ingebouwde 

 Wi-Fi- en Bluetooth-verbinding evenals de opties voor het vastleggen van gegevens maken datatoe-
gang ook efficiënt en optimaliseren de workflow van het personeel. Zo is er geen noodzaak om dure 

externe  medische accu’s aan te schaffen. De medische AIO PC voorziet de werkplek van stroom.

 √ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële 
 behuizing

 √ Drie geïntegreerde hot-swappable batterijen 
(582 / 584) of twee batterijen (581)

 √ Hoog contrast 19,5" / 22" / 24" capacitive touch-
screen

 √ i5, i7, i9 of Pentium processor
 √ Energy Star 8.0 gecertificeerd (582)
 √ Ontwerp zonder ventilator, voorpaneel met 
IP65-classificatie en behuizing met IPX2- classificatie

 √ Ingebouwde LED-leeslamp
 √ HDMI-video-uitgang, ondersteuning tot 4K UHD- 
resolutie

 √ VESA-montage mogelijk voor flexibiliteit
 √ RAM 8GB tot 32 GB (581) / 64GB (582 & 584)
 √ Opslag 256GB tot 4TB Flash (581: 64GB tot 2TB Flash)
 √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise of Ubuntu

 √ Schermresolutie 1920 x 1080
 √ WLAN, Bluetooth
 √ 2 USB 2.0 poorten en 4 USB 3.0 poorten (6 x 581), 
1 COM Port, 1x HDMI-out, DC-in en DC-out.

 √ AC/DC-adapter
 √ 581: frontcamera (5M optioneel), Smart card lezer 
(optioneel CAC), RFID lezer (NFC optioneel)

 √ Optioneel voor 582 & 584: Voedingsuitgangen, 
 Full-HD frontcamera, RFID-lezer, Smart card-lezer

 √ Batterijpakket DR202 Li-ionbatterij; 90Wh, 
8250mAh (optioneel)

 √ Gewicht 19,5" zonder accupacks 4,7 kg, inclusief 
accupacks 5,7 kg

 √ Gewicht 22" zonder accupacks 5,7 kg, inclusief 
accupacks 7,2 kg

 √ Gewicht 24" zonder accupack 6,4 kg, inclusief 
 accupacks 7,9 kg
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DT Research powered monitor 
Medische monitor met interne accu cellen en micro PC

Medische monitor met interne accu cellen
De DT Research medische monitor integreert een 22” of 24” scherm 

en hot-swappable  batterijen in een slank, monteerbaar en anti-
microbieel pakket om de systeemintegratie voor zorg toepassingen 

te vergemakkelijken. Deze medische monitor, met ingebouwde 
LED-leeslamp, Wi-Fi- antennes en optionele data-capture-modu-
les, kan gekoppeld worden aan personal computers, embedded 

controllers of thin clients, zodat gezondheidsmedewerkers optimaal 
informatie kunnen beheren. De unieke stroomoutput (DC-output) 

kan een thin client van stroom voorzien.

Medische Micro PC
De DT Research 139M medische micro PC biedt de integratie van een krachtig en 
toch  energiezuinig Intel® Pentium® Gold of Core™ i computerplatform in een ven-
tilatorloos, robuust en compact ontwerp. De antimicrobiële aluminium behuizing 
wordt aangevuld met display- uitgangen, USB, RS232, netwerk- en audiopoorten, 
waardoor deze medische micro PC ideaal is voor ruimtebesparende en schoon-

gevoelige zorgtoepassingen.

Eigenschappen DT Research 724 medische monitor

 √ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële 
 behuizing

 √ Hoog contrast 22" of 24" capacitive touchscreen
 √ Full-HD (1920 x 1080) resolutie
 √ Drie geïntegreerde hot-swappable batterijen
 √ Zonder ventilator
 √ Medische monitor met stroomouput waarmee 
een thin client van stroom kan worden voorzien. 
Voedingsuitgangen - 12V, 15V en 19V

 √ Ingebouwde wifi-antennes, led-leeslampje en 
luidsprekers

 √ Schermresolutie 1920 x 1080
 √ Kijkhoek: horizontaal 89 graden, verticaal 89 graden
 √ Aantal kleuren 16.7M
 √ Helderheid 250 cd/m2
 √ Reactietijd 5 min. (22") / 16 min. (24")
 √ Optioneel: Voedingsuitgangen, Full-HD camera, 
RFID-lezer, Smart cart-lezer

Eigenschappen DT Research 139 Micro PC

 √ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële 
 behuizing

 √ Wordt geleverd met de meest actuele generatie 
van Intel® i-processoren

 √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise- of 
 Ubuntu-besturingssysteem

 √ Ventilatorloos, compact en robuust ontwerp
 √ Dubbele SSD-sleuven, ondersteuning voor RAID 0/
RAID 1

 √ Dubbele RAM-slots, tot 64 GB

 √ NIST-compatibele BIOS beschikbaar
 √ HDMI x 2 en DisplayPort x 1
 √ Interne 802.11 draadloze adapter met dubbele 
antennes

 √ RAM 8GB tot 64GB (dubbel slot)
 √ Opslag 256GB tot 4TB Flash (dual-slot, onder-
steunt RAID 0/RAID 1)

 √ Gewicht 2,1 kg 
 √ Afmetingen: (H x B x D) 202 x 43,5 x 232 mm 
 (zonder de antennes)
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IT-accessoires

Stap 3:  Accessoires

Art. nr. 230000501
Beveiliger voor de laptoparm

De beveiliger is een los plateau welke aan 
de bestaande laptop arm wordt bevestigd. 

De beveiliger zekert de laptop op de  wagen 
om de kans op diefstal te verminderen. 
Middels een sleutelslot op de beveiliger 
wordt voor komen dat de laptop eenvoudig 
uit de houder kan worden gehaald. 

Er wordt per beveiliger een set van 2 sleu-
tels meegeleverd. De beveiliger is geschikt 
voor elk formaat laptop.

Aan het woord

Aan het woord is Raymond 
Streumer, mede-oprichter 

van All Modul. In zijn functie 
als product manager heeft hij 
 diverse oplossingen geboden 

voor vele  uitdagingen.

Hoe wordt zo'n ladewagen 
toch multi-inzetbaar?

Da's het mooie aan onze modulai-
re wagens. Ze kunnen in principe 
voor bijna elk proces in de logis-
tieke ketens van de zorgcentra 
worden ingezet. Ik maak graag 

de vergelijking met een bekend 
bouwsteentjes merk speelgoed. 

In ons geval is de basis lade-
wagen de grondplaat en daarop 

en aan kunnen heel veel van onze 
andere producten gehangen, 
geklikt of geschroefd worden. 

Dat hoeft niet meteen te 
 gebeuren als de wagen 

nieuw wordt samengesteld, 
maar kan ook gaandeweg 

de  jaren  aangepast worden 
aan de veranderde functie 

van de wagen. 

Hoe wordt een eenvoudige 
 verpleegwagen er één met IT?
Mooi voorbeeld hiervan is de 

toenemende wens om bijvoor-
beeld laptops en barcode-

scanners op bestaande wagens te 
willen monteren. All Modul heeft 
hiervoor in de afgelopen jaren tal 
van onderdelen ontwikkeld en/of 
bestaande onderdelen monteer-
baar gemaakt t.b.v. de bestaande 

wagens.

Art. nr. 230000605
Laptoparmhouder

De houder wordt gemonteerd aan de linker- of rech-
terzijde van de lade wagen. Op de stalen houder is een 
kunststof bus gemonteerd. Dankzij de bus kan de lap-
toparm geluidloos gedraaid worden. Een klemschroef 
houdt de laptoparm in de houder en in positie.

Art. nr. 230000500
Laptoparm met laptop-plateau

De balans van de laptoparm is instelbaar op het 
gewicht van de laptop. De tegendruk is met een 
stelschroef in te stellen. Daar kan een inbussleutel 
voor worden gebruikt. Kabels kunnen door de arm 
gevoerd worden voor een nettere werkplek en 
goede reinigbaarheid. Met verstelbare klemmen 
wordt de laptop op zijn plaats gehouden. Het pla-
teau is verwisselbaar voor bijvoorbeeld een laptop 
beveiliger.

Art. nr. 232000040
Uitschuifbare ladetray

Op de uitschuifbare ladetray past makkelijk 
een medisch toetsenbord en muis. Op de tray 
is een ergonomische polssteun gemonteerd.

De ladetray komt in de plaats van een 50 mm 
hoge lade.

Voor elke uitdaging kunt u 
ons  raadplegen.
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More to know
Healthcare IT oplossingen 

ITAMIP68KBNL (qwerty voor nederland)
ITAMIP68KBB (azerty voor belgië)

ITAMIP67KBNL (qwerty voor nederland)
ITAMIP67KBB (azerty voor belgië)

IP67 Keyboard

IP68 Keyboard

Art. nr. ITAMVESAH
Universele  v erstelbare  VESA houder

De houder klemt eenvoudig in de beeld-
schermkolom. De houder kan kantelen.

Art. nr. 230050000E
Beeldschermkolom voor 600 mm brede wagen 

De beeldschermkolom kan worden  bevestigd 
aan de bestaande montagegaten van de 
ladewagen. Met mogelijkheid om kabels 
en / of adapter in de kolom weg te werken.

Art. nr. 230050001E
IT schap

Het IT-schap kan gemonteerd worden op de 
beeldschermkolom. Het schap is een handige 
opbergplaats voor bijvoorbeeld het medische 
toetsenbord en muis.

Art. nr. ITAMLWBHITS
Verstelbare barcodescanner houder

Deze houder kan gebruikt worden i.c.m. het 
IT-schap. Zo is de scanner altijd binnen hand-
bereik. De houder kan aan beide zijdes van 
het schap worden bevestigd. De houder kan 
ook gebruikt worden voor andere accessoires. 

Art. nr. ITAMLWBSKAH
Adapterhouder/draadklem

Door een uniek afsluit- en ophangsysteem, 
aan de onderzijde van de beeldschermkolom, 
zijn adapter en stroomkabel eenvoudig te 
installeren. Er is ook een uittrekbaar spiraal-
kabel beschikbaar (art. nr. itspiraalkabeleu).

Art. nr. ITAMLWMEH
MedEye houder

De houder wordt gemonteerd aan de 
beeldschermkolom. Hierdoor is de MedEye 
altijd binnen hand bereik.

Medische toetsenborden 
en  muizen

U kunt uw medische IT wagens 
aanvullen met diverse IT accessoires 

zoals medische toetsenborden en 
muizen. Wij hebben ons eigen merk 

medische toetsenbord en muizen 
ontwikkeld. We leveren ook medi-

sche toetsenborden en muizen van 
andere bekende merken. 

Zie pagina 10
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Medische toetsenborden & muizen

Stap 3:  Accessoires

All Modul is leverancier van diverse soorten medische keyboards en muizen. Kwaliteit, gebruiksvriende
lijkheid en hygiëne zijn kenmerkend voor de producten die wij leveren. Wij kunnen voor elk budget en 

specifieke wens een medisch keyboard en muis leveren. Al onze hygiënische, medische toetsenborden zijn 
leverbaar in  QWERTY en in Belgisch AZERTY.  Muizen en toetsenborden kunnen apart gekocht worden. 

 IP67 producten:
 √ Dompeldicht, stofvrij en anti-bacterieel. 
 √ Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettings-
middelen. 

 √ IP67 toetsenbord: Inclusief 1 antibacteriële 
 siliconen cover. (ook los bestelbaar).    
Gemakkelijk te  reinigen door glad oppervlak.  
USB poort beschermer. Aan- en uitschakeling 
toetsenbord voor reinigen. 

 √ IP67 muis: scroll wieltje.
 √ IPX7 muis met antibacteriële siliconen cover.

 IP68 producten:
 √ Waterdicht, stofvrij en anti-bacterieel. 
 √ Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettings-
middelen. 

 √ Vaatwasserbestendig.
 √ IP68 toetsenbord: Nano silver anti bacteriële 
coating. Gesloten behuizing vermijdt bevuiling. 
In helderheid instelbare backlight. Aan- en uit-
schakeling toetsenbord voor reinigen. Optionele 
USB beschermer. 

 √ IP68 muis: touch scroll, optionele USB beschermer.

Eigenschappen All Modul medische keyboards en muizen

Toetsenborden & muizen, o.a. van Medigenic, 
 Purekeys en Man&Machine

Wij leveren diverse merken medische toetsenbor-
den en muizen. Denk  bijvoorbeeld aan Medigenic 
of een Purekeys toetsenbord met geïntegreerd 
touchpad.
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All to know
Sloten 

Art. nr. 230000034
Standaard slot t.b.v. centrale 
afsluitbaarheid van de wagen

Standaard is de ladewagen 
voor zien van een slot dat wordt 
bediend met sleutels. 

Per wagen wordt 1 set van 2 
sleutels geleverd.

Sloten oplossingenVan handmatig tot RFID

Added value in healthcare logistics & IT

Art. nr. 230000003
Elektronisch codeslot KL1000 

33 x 136 x 28 mm (HxBxD)

De Codelocks KL1000 is een pincode-
slot met  alleen toets programmering. 
Levensduur van de 2 AAA-batterijen 
is 3 jaar bij 15 maal sluiten per dag / 
±15.000 inwerkstellingen.

Art. nr. LS400DHW

Elektronisch codeslot LS400
151 x 38 x 33 mm (HxBxD)

De Schlagbaum LS400 is een pin-
codeslot met RFID mogelijkheid 
(Mifare).
Levensduur Lithium batterijenset 
3 jaar bij 50 maal sluiten per dag / 
±50.000 inwerkstellingen.

Sloten oplossingen brochure
Er is een uitgebreide brochure 

 beschikbaar over al onze sloten 
 oplossingen voor uw wagens.

www.allmodul.nl/download

LS400 elektronisch codeslot
De LS400 sloten worden door ons 

uitgeleverd met de gewenste instel-
lingen. Deze instellingen zullen wij

voorprogrammeren.

Reiniging sloten
Handmatig reinigen

met PH neutrale
reinigingsmiddelen.

Sloten oplossingen

Single Sign-on

Single-sign-on mogelijkheden 
via active directory. Het systeem 
werkt met Windows, Imprivata en 
Evidian.

Optimaliseren en efficiënter maken 
van de workflow d.m.v. de single 
sign-on mogelijkheden. Dit maakt 
het medicijnuitgifte proces veiliger.
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Art. nr. 230000067
ABS kunststof gallerij topblad voor 
1/1  modulaire wagen

Art. nr. 230000070
RVS topblad voor 1/1  modulaire wagen Wij leveren ook op maat gemaakte RVS topbladen voor modulaire wagens 

Art. nr. 230000011
ABS kunststof topblad met rechts 
uittrekbaar RVS werkblad voor 1/1 
modulaire wagen

Art. nr. 230040003
ABS kunststof topblad met links 
uittrekbaar RVS werkblad voor 1/1 
modulaire wagen

Accessoires

Stap 3:  Accessoires

Duwbeugels

Wielen

Dubbel loopvlak wielen

ABS kunststof werkbladen

RVS werkbladen

Art. nr. 
230040000
Duwbeugel t.b.v. 
 400 mm  diepe 
ladewagens

Art. nr. 
230000226
Richting gestuurd 
wiel met  diameter 
125 mm

Art. nr. 
230000229
Dubbel loop-
vlak  wielen, 
geremd

Art. nr. 
230000230
Dubbel loop-
vlak  wielen, 
 ongeremd

Art. nr. 230000228
Richtinggestuurd met 
groene  schopplaat en 
anti-statisch

Art. nr. 
230040000E
Ergonomische 
duwbeugel t.b.v. 
 400 mm  diepe 
ladewagens

Art. nr. 
230000227
Anti-statisch 
wiel met 
 diameter 
125 mm

Art. nr. 
230040050
Heavy duty 
verstevigings-
platen voor 
aluminium 
duwbeugel
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Art. nr. 
230000062
Schrijfplateau 
t.b.v. het op- en 
neerklapbare 
frame

Art. nr. 
230040001
Accessoire rail 
400 mm

Art. nr. 
50102510
DIN rail

Aanhaakbaar of op- en neerklapbaar frame

Accessoire rails

Handschoenhouders

Handdesinfectie

Art. nr. 
237000001    
Aanhaakbaar 
frame t.b.v. 
1/2  modulaire 
modules

Art. nr. 
230000061
Op- en neerklap-
baar frame

Art. nr. 
230000004
Houder voor 
enkele doos 
handschoenen 

Art. nr. 
230000044
Houder voor drie 
dozen handschoe-
nen 

Maatwerk
RVS houders voor 
handschoenen-
dozen

Art. nr. 
230000091
Handschoenen-
doos houder

Art. nr. 
230000092
Handschoenen-
doos houder voor 
drie dozen

Art. nr. 230000093
Speciale DIN haken voor hand-
schoenen dozen systeem

Art.nr. 230000097
Desinfectiepomphouder

Art.nr. 230000097P
Navulbare handpomp voor 
 desinfectiemiddelen 500 ml

Art. nr. 230000093
Speciale DIN haken

Art. nr. 230000038
Handalcohol / zeep dispen-
ser 500 ml met opvangbakje

Art. nr. 230000039
Handalcohol / zeep dispen-
ser 1000 ml met opvang-
bakje
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Accessoires

Stap 3:  Accessoires

Naaldencontainerhouders

Diverse houders en accessoires

Omschrijving Maat in mm Art. nrs. Vorm

Halfrond 130 x 130 mm 230000001

Vierkant 200 x 200 mm 230000005

Klein vierkant 150 x 150 mm 230000069

Rechthoekig 100 x 180 mm 230000071

Ovaal 240 x 160 mm 230000072

Art. nr. 230000190
Klemschroef voor 
naaldencontainer-
houder i.c.m. de 
accessoire rail

Art. nr. 
230000080
Universele RVS 
zuurstoffles-
houder  

Art. nr. 
230040002
Infuusstandaard 

Art. nr. 
230000098
Kniebedienbare 
afvalbak Wally 
20 liter

Art. nr. 
230000007
Catheter-
houder

Art. nr. 
230000009
Afvalbak

Art. nr. 
230000020
Frame met 
deksel voor 
afvalzakjes

Art. nr. 
230000008  
Draadmand

Art. nr. 
230000099
Kniebedien-
bare afvalbak 
Wally 8 liter

Art. nrs. 
230000081
& 230000081E
Universele 
naalden-
container- 
houders
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Kantelbakken

Medicijnlades

Art. nr. 
1410011
Horizontale 
etikethouder 

Aantal 
 kantelbakken

Modulaire 
maat Art.nrs. Afmetingen (bxdxh)

1 (Met 3 vakken) 1/2 230000027  301 x 140 x 150 mm

3 1/1 230000014  601 x 198 x 238 mm

4 1/1 230000015  601 x 172 x 206 mm

5 1/1 230000016  601 x 136 x 163 mm

6 1/1 230000017  601 x  94 x 112 mm

9 1/1 230000017D  601 x  94 x  76 mm

Houders kantelbakken

Houders zijn wit met transparante 
 kantelbakjes

De bakjes kunnen aan de accessoire rails 
gemonteerd worden of op staanders 
(Art. nr. 230000018) wanneer er alleen een 
laptoparm gemonteerd is.

Art. nr. 230064000
Speciale lade voor medicijnlades

Art. nr. 
11180921
Smalle witte 
 medicijnlade

Treston  medicijnlade

Art. nr. 
11180922
Brede witte 
medicijnlade

Er passen tot 7 smalle medicijnlades 
naast elkaar in de speciale lade.

Er passen tot 4 smalle medicijnlades 
naast elkaar in de speciale lade.

Medicatie rolverpakkingen
Onze standaard ladewagens zijn 
 geschikt om baxterrollen in op te 
slaan en te verdelen. Per lade met 
een module van 600 x 400 mm en 

100 mm hoog passen 6 baxterrollen.

Indien er gebruikt gemaakt wordt 
van een baxterrol houder zijn er 

lades van 150 mm hoog beschikbaar. 

In de speciale lade voor medicijnlades 
passen ook Treston bakjes
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Medicijnwagen met IT
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All you need
Medicijnwagen met IT

Alles wat u nodig heeft om een 
unieke medicijnwagen met IT 

 samen te stellen is te vinden op 
deze pagina. Ook enkele accessoi-

res die vaak alleen voor dit type 
wagen besteld worden.

Voor de hiernaast getoonde 
 medicijnwagen is gekozen voor een 

heel (1/1) modulaire ladewagen 
met een hoogte van 1095 mm  

Art. nr. 221631318

All Modul bedenkt niet alleen 
vooruitstrevende concepten, 
maar levert deze ook. Zo zijn 
ruim 90  ladewagens volledig 
aangepast als medicatie wagen 
voor het Erasmus MC. 
 √ Een speciale duwbeugel met 
 accessoires binnen handbereik. 
 Ergonomisch gemodelleerd 
naar de behoeften van het 
 ziekenhuis.

 √ Ladefronten in een RAL-kleur, 
 geheel in lijn met de kleuren 
van het interieur in het ziekenhuis.

 √ Genummerde en voorgeprogram-
meerde hoge  kwaliteit codesloten 
van Schlagbaum. 

 √ Iedere medicatiewagen heeft een 
uniek nummer waaraan alle onder-
delen zijn gekoppeld. Dat maakt 
het servicen eenvoudig. 

 √ De medicatiewagens zijn uitgerust 
met o.m. een 22" DTR medische PC, 
een IP68 medisch keyboard met 
IP68 muis en een Zebra barcode-
scanner. Tevens zijn er diverse 
accessoires uit ons assortiment 
gebruikt.

 √ Gebruiksklaar opgeleverd. Lees meer op 
www.allmodul.nl/aio

22" All-in-one PC van DT Research

Er zijn diverse medische All-in-one 
PC's in ons assortiment verkrijgbaar.

Art. nr. ITAMIP68MS
IP68 medische muis

 √ Waterdicht, stofvrij en anti-bacterieel. 

 √ Geschikt voor alle gebruikelijke 

ontsmettings middelen. 

 √ Vaatwasserbestendig.

 √ Touch scroll, optionele USB beschermer.

Art. nr. 
230050000E
Beeldscherm-
kolom

Art. nr. 
 ITAMLWBSKAH
Adapterhouder/ 
draadklem

Art. nr. 
230050001E
IT-schap

Art. nr. 
 ITAMLWBHITS
Barcodescanner-
houder

Art. nr. 
LS400DHW
Pincode/Mifare  
codeslot

Art. nr. 
230040000E
Ergonomische 
 d uwbeugel

IP68 medisch  
toetsenbord

Art. nr. 
230040001
Accessoire rail

Art. nr. 230000190
Klemschroef

Art. nr. 
230000001
Naaldencon-
tainerhouder 
130x130 mm

Art. nr. 
 ITSPIRAALKABELEU
Uittrekbare 
 spiraalkabel

Art. nr. 230000098
Kniebedienbare 
afvalbak
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Medicijnwagen
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All you need
Medicijnwagen

Alles wat u nodig heeft om een 
unieke medicijnwagen samen 
te stellen is te vinden op deze 

 pagina. Ook enkele accessoires 
die vaak alleen voor dit type 

 wagen besteld worden. 

Modulaire  medicijncassette
De innovatieve draagbare 

 modulaire medicijncassette is 
in de  modulaire maten vorm-

gegeven, 600 x 400 mm. Hierdoor 
kunnen de cassettes moeiteloos 

in elke wagen, stelling of kast, 
compatibel met het ISO 3394 
 systeem, worden  geschoven.

Verkrijgbaar in 1 t/m 4 lagen in 
de kleur wit met witte medicijn-

lades en verschillende sloten 
 oplossingen.

Zie  www.allmodul.nl/ download 
voor de meest recente  brochure 

over de draagbare modulaire 
 medicijncassette

Modulaire
medicijncassette
Medicijn opslagsysteem

Added value in healthcare logistics & IT

Art. nr. 230000081
Universele naalden-
containerhouder

Art. nr. 231000003
Lavendelkleurige 
ladegreep

Art. nr. LS400DHW
Pincode/Mifare code-
slot, kleur wit

Voor de hiernaast getoonde medicatiewagen is gekozen voor een wagen-
hoogte van 976 mm.  Art. nr. 221621319
De bovenste 4 lades van 100 mm worden dan vervangen door een 50 mm hoge 
inzetlade. De resterende ruimte kan dan gebruikt worden voor een 4-laags 
medicijncassette. In elk van de drie ladewagen hoogtes zijn diverse lade-
configuraties mogelijk. Twee voorbeelden hiervan zijn:

Art. nr. 230040000
Duwbeugel

Art. nr. 230000016
Kantelbakken

Art. nr. 11180634
50 mm hoge lade t.b.v. een 4-laags 
modulaire medicijncassette

Geëpoxeerd staal, off-white

De lade is geïntegreerd met de houder 
voor de modulaire  medicijncassette. 
De houder is geschikt voor onze 
1, 2, 3 en 4-laags medicijncassettes. 

De medicijncassette moet separaat 
besteld worden.

Art. nr. 230000091
Handschoenendozen 
systeem
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All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31

8900 Ieper
T: + 32 57 280 116
F: + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be

BE

All Modul SARL
10 Rue Michel Servet

59000 Lille
T: + 33 328 501 774
F: + 33 328 501 840

www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

FR

All Modul BV
Damzigt 13 

3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261

www.allmodul.nl
info@allmodul.nl

NL

Transfer Carts

@allmodul

All Modul levert diverse transportwagens voor het transporteren van onder 
andere medicatie van apotheek naar de afdelingen. Vraag ons om advies voor 
de juiste wagen met betrekking tot uw logistieke keten of dit nu een gesloten 

transportkar, een aluminium transportwagen of open frame wagen is.
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Voorbeeld van een 
logistieke keten met 
medische transport-

wagens

(Modulaire) 
medicijn
cassettes, lades 
of modulaire 
bakken en man
den worden 
in de centrale 
 apotheek 
opnieuw gevuld.

Beladen cassettes 
en/of modules 
worden met 
transfer wagens 
gedistribueerd 
vanuit de cen
trale apotheek 
naar de afdeling 
waar (modulaire) 
bakken, manden 
of cassettes ‘vol 
tegen leeg’ wor
den gewisseld.

De (deels) lege cassettes en/of 
modules  worden  met trans-
fer wagens getransporteerd 

vanaf de  (verpleeg) afdelingen 
naar de centrale apotheek.
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Added value in healthcare logistics & IT

Medische PC's, 
 monitoren, tablets 
en handhelds



DT Research medische PC's met CIMmed draagarm en 
medische toetsenborden en muizen in een verkoever-

kamer van AZ Delta in Roeselare
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Medische pc’s, monitoren, tablets en 
 handheld computers in de zorg

Waarom medische pc’s in de zorg? 
Hygiëne is een belangrijk thema voor zorginstellingen. Vooral in een 
medische omgeving is het belangrijk dat apparaten geen stof en  bacteriën 
verspreiden. Pc’s die met een ventilator worden gekoeld kunnen stof 
uitblazen en zodoende bijdragen aan besmettingen. Apparaten dienen 
daarnaast gemakkelijk gereinigd te kunnen worden volgens de schoon
maakprotocollen die in de betreffende zorginstelling gelden. Ook komen 
er steeds vaker pc’s in patiëntenruimtes voor. In verband met de veiligheid 
van patiënten zijn er normen vastgesteld voor apparaten die gebruikt wor
den in ruimtes waar patiënten aanwezig zijn. Normale pc’s voldoen vaak 
niet aan de benodigde hygiëne eisen en eisen ten aanzien van de elektri
sche veiligheid en in dat geval kiest men voor medische pc’s.

Medische computers, monitioren, tablets en handhelds 
kunnen aangevuld worden met andere medische 
apparatuur zoals medische toetsenborden & muizen 
en overige hardware zoals scanners en printers.

Medische handheld computers
Medische handheld computers zijn 
beduidend kleiner dan medische 
pc’s en tablets en hierdoor uiterma
te geschikt voor mobiel gebruik in 
een medische omgeving. De basis 
van de handheld pc’s is hetzelfde 
als de medische AIO PC's en tablets.  
De medische 
handhelds voor 
verschillende 
 (medische) 
 toepassingen 
zijn er in diverse 
uitvoeringen. 

Medische tablets
Binnen ziekenhuizen groeit het gebruik van tablets. Het gebruik ervan 
biedt zowel patiënten als zorgverleners veel voordelen. Voor zorg
verleners is een medische tablet een handig informatie en commu
nicatietool. Artsen en patiënten kunnen op afstand met elkaar praten 
en informatie delen.  Medische tablets kunnen worden ingezet als 
‘bedside tablet’. Patiënten kunnen op tablets informatie lezen over 
hun  behandeling en hebben inzage 
in hun eigen medisch dossier. 
Tevens kunnen zij hun ge
zondheid erop bijhouden. 

Onze medische tablets zijn 
ook ideaal om ingezet te 
 worden voor specifieke 
medische handelingen. 
 Bijvoorbeeld voor het bijeen
rapen van artikelen binnen 
een steriel OKmagazijn.

Medische pc’s
Medische pc’s zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik 
in de zorg zoals in ziekenhuizen, verpleegtehuizen, 
privéklinieken en tandartspraktijken. Ze voldoen 
dan ook aan strenge eisen. Onze medische AIO pc's 
zijn fanless en voldoen aan IP65 en 60601 normen.
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Medische apparatuur en veiligheid binnen uw 
gezondheidszorg-organisatie

IEC 60601-1(-2)

EN/IEC 60601 is een internationale standaard voor medische 
apparatuur die is ingesteld door het Technical Committee 
van de International Electrotechnical Commission (IEC). Dit 
is een toonaangevende organisatie die wereldwijd internati
onale normen opstelt en publiceert voor alle technologieën 
op elektrisch en elektronisch gebied, alsmede voor verwante 
technologieën op andere gebieden. Gedeelten van de norm 
zijn van toepassing op algemene veiligheid en elektronische 
emissie.  

Een vereiste voor medische monitoren en ziekenhuis
apparatuur in het algemeen is dat ze voldoen aan de Medical 
Electrical Safety Standards (IEC 606011 / EN 606011) en de 
Medical ECM Standards (IEC 6060112, EN 6060112).

Het is goed te weten dat onze medische allinone pc’s en al 
onze medische monitoren aan dergelijke normering voldoen 
en dus ook binnen uw organisatie te gebruiken zijn.

NEN 1010

Binnen de NEN richtlijnen worden er bepalingen en afspraken vastgelegd met betrekking tot laagspanningsinstallatie. 
Deze installaties worden gebruikt in diverse ruimtes, ook de ruimtes die worden gebruikt binnen de gezondheidszorg. 
 Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse classificaties voor een ruimte, namelijk:

 √  Klasse 0
 √  Klasse 1
 √  Klasse 2

 Hieronder een (vereenvoudigde) beslissingsboom t.a.v. de juiste classificatie van een ruimte.

 

Vanuit het ziekenhuis wordt besloten welk classificatie gaat 
gelden voor een specifieke ruimte. De medische staf is ver
antwoordelijk voor het juiste gebruik van de ruimte.

Belangrijk is dat NEN1010 ook helder is wat betreft de 
potentiaal vereffening. Als uit de risicoanalyse blijkt dat er 
direct gevaar is voor de patiënt door potentiaal verschillen, 

dan is het noodzakelijk dat een dergelijke ruimte uitgevoerd 
is met een adequaat vereffenings systeem. 

Onze medische allinone pc’s en medische monitoren kun
nen uitgerust worden met een potentiaal vereffeningspunt 
en zo op een juiste en adequate wijze werkzaam zijn in een 
Klasse 2 ruimte.
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Welke classificatie is 
vereist?

1. Is onderbreking 
van de netvoeding 

gevaarlijk?

2. Worden er patiënt
delen* aangebracht?

Klasse 0

Klasse 1

Klasse 2

3. Handelingen tot in 
of aan het hart?

4. Uitvoeringsvorm 
op basis van risico

management

*Patiëntdeel is het deel van het elektrisch medisch materiaal dat in 
contact komt met de patiënt om op een goede wijze te functioneren.

nee nee
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Medische pc’s kunnen zowel worden toegepast op mobiele IT werkplekken als op vaste IT werkplekken. 
Voor  beide medische IT werkplekken bieden we diverse oplossingen.

Mobiele medische  IT werkplek oplossing
Indien u een medische pc mobiel wilt 
gebruiken, dan kunt u ervoor kiezen om 
deze te gebruiken in combinatie met een 
ladentrolley en dan zelf uw  medische IT 
 wagen samenstellen. Wilt u een meer 
 geavanceerde oplossing? Dan is een 
 medische pc in combinatie met onze 
All Modul cow een geschikte oplossing.

Vaste medische  IT werkplek oplossing
Bent u op zoek naar een medische pc voor een vaste 
medische IT werkplek? Dan kunnen we u ook ad
viseren over welk draagsysteem het meest geschikt 
is voor uw werkplek. U kunt bij ons terecht voor 
plafond en wandsystemen en kabelgeïntegreerde 
draagsystemen. Bij de CIMmed kabel geïntegreerde 
draagsystemen zijn alle kabels van bevestigde 
apparatuur hygiënisch en esthetisch verwerkt in de 
behuizing van de medische draag armen.

Zowel de vaste als mobiele medische IT werk
plekken kunnen we voor u verder inrichten met 
overige IT hardware zoals medische keyboards en 
muizen, scanners en printers et cetera. 

Wij leveren niet alleen de hardware en ondersteu
nende software, maar nemen u bij de implemen
tatie ook de  installatie van deze onderdelen uit 
handen. 

Toepassingsmogelijkheden medische pc’s
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DT Research medische PC met CIMmed draagarm 
en een All Modul medische toetsenbord en muis 

in een OK verkoeverkamer.
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Mobiele IT werkplekken Vaste IT werkplekken
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Assortimentsoverzicht

Rein Medical 
 assortiment
zie pagina 92

Assortiment medische 
 monitoren, zoals AG Neovo, 

JVC en meer
zie pagina 93

Adlink MLC-M 
AIO Panel PC 
zie pagina 90

Adlink MLC 8 
AIO  Panel PC 
zie pagina 89

DT 313MD 
 medische  tablet 

zie pagina 96

DT 313 
 medische tablet 

zie pagina 97

DT 316 
 medische tablet 

zie pagina 99

Rein Medical Clinio 6 
medische AIO PC   

zie pagina 91

DT 301 
 medische tablet 

  zie pagina 95

DT 362 medische handheld 
  zie pagina 103

Datalogic handheld PDA's 
  zie pagina 105

Zebra TC serie mobile computers 
  zie pagina 104

DT 524T AIO PC   
zie pagina 85

DT 502, 504 & 
507 AIO PC's   
zie pagina 87

DT 704 & 707 
monitoren   

zie pagina 88

DT 581, 582 & 584 
AIO PC's met 

 interne  accucellen   
zie pagina 81

DT 724 monitor met 
interne  accucellen 
+ DT 139  micro PC 
zie pagina's 82 + 83
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DT Research medische PC op een All Modul COW is al 
in vele ziekenhuizen ingezet als mobiele IT werkplek.
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DT 581, 582 & 584 medische AIO PC's 
met interne accucellen

 √ 606011 gecertificeerd met antimicrobiële 
 behuizing

 √ Drie geïntegreerde hotswappable batterijen 
(582 / 584) of twee batterijen (581)

 √ Hoog contrast 19,5" / 22" / 24" capacitive touch
screen

 √ i5, i7, i9 of Pentium processor
 √ Energy Star 8.0 gecertificeerd (582)
 √ Ontwerp zonder ventilator, voorpaneel met 
IP65classificatie en behuizing met IPX2 classificatie

 √ Ingebouwde LEDleeslamp
 √ HDMIvideouitgang, ondersteuning tot 4K UHD 
resolutie

 √ VESAmontage mogelijk voor flexibiliteit
 √ RAM 8GB tot 32 GB (581) / 64GB (582 & 584)
 √ Opslag 256GB tot 4TB Flash (581: 64GB tot 2TB Flash)
 √ Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise of Ubuntu

 √ Schermresolutie 1920 x 1080
 √ WLAN, Bluetooth
 √ 6 USB 3.0 poorten, 1 COM Port, 1x HDMIout, 
 DCin en DCout.

 √ AC/DCadapter
 √ Optioneel voor 581: frontcamera, Smart card lezer
 √ Optioneel voor 582 & 584: Voedingsuitgangen, 
5M frontcamera, RFIDlezer, Smart cardlezer

 √ Batterijpakket DR202 Liionbatterij; 90Wh, 
8250mAh (optioneel)

 √ Gewicht 19,5" zonder accupacks 4,7 kg, inclusief 
accupacks 5,7 kg

 √ Gewicht 22" zonder accupacks 5,7 kg, inclusief 
accupacks 7,2 kg

 √ Gewicht 24" zonder accupack 6,4 kg, inclusief 
 accupacks 7,9 kg

Eigenschappen DT Research 581, 582 & 584 medische AIO PC met interne accucellen

De 581, 582 & 584 Allinone medische PC’s zijn ideaal voor al uw mobiele werkplekken. Door de inte
gratie van een 19,5inch, 22inch of 24inch scherm met een energiezuinig Intel® Pentium® Gold of 

Core™ iplatform met hotswappable batterijen in een ventilatorloze, slanke, bacteriebestendige behui
zing, is deze medische PC uitermate geschikt voor elke medische omgeving. De ingebouwde  WiFi en 

Bluetoothverbinding evenals de opties voor het vastleggen van gegevens maken datatoegang ook 
efficiënt en optimaliseren de workflow van het personeel. Zo is er geen noodzaak om dure externe 

 medische accu’s aan te schaffen. De medische AIO PC voorziet de werkplek van stroom.

A USB 3.0
B Aan/uitknop en 4 
 functionele knoppen
C DCoutputs
D DCinputs
E Ethernet poort

F COM poorten (optie)
G HDMI input
H USB 3.0
I Luidsprekers
J Leeslamp
K Leeslamp aan/uitknop

A

B

C DE F HG

I IK J
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DT 724 medische monitor

Eigenschappen DT Research 724 medische monitor

De DT Research medische monitor integreert een 22” of 24” scherm en hotswappable  batterijen in 
een slank, monteerbaar en antimicrobieel pakket om de systeemintegratie voor zorg toepassingen 
te vergemakkelijken. Deze medische monitor, met ingebouwde LEDleeslamp, WiFi antennes en 

optionele datacapturemodules, kan gekoppeld worden aan personal computers, embedded con
trollers of thin clients, zodat gezondheidsmedewerkers optimaal informatie kunnen beheren.  

De unieke stroomoutput (DCoutput) kan een thinclient van stroom voorzien.

 √ 606011 gecertificeerd met antimicrobiële 
 behuizing

 √ Hoog contrast 22" of 24" capacitive touchscreen
 √ FullHD (1920 x 1080) resolutie
 √ Drie geïntegreerde hotswappable batterijen
 √ Zonder ventilator
 √ Medische monitor met stroomouput waarmee 
een thin client van stroom kan worden voorzien. 
Voedingsuitgangen  12V, 15V en 19V

 √ Ingebouwde wifiantennes, ledleeslampje en 
luidsprekers

 √ VESAmontage mogelijk voor flexibiliteit

 √ Schermresolutie 1920 x 1080
 √ Kijkhoek: horizontaal 89 graden, verticaal 89 graden
 √ Aantal kleuren 16.7M
 √ Helderheid 250 cd/m2
 √ Reactietijd 5 ms (22") / 16 ms (24")
 √ Bedieningsknop: 1 scherm aan/uit knop, 
1 menu knop, 1 auto/exit knop, 2 omhoog/omlaag 
 knoppen

 √ In werking: 0°C – 40°C; Opslag: 20°C – 60°C
 √ Vochtigheid 0% – 90% nietcondenserend
 √ Optioneel: Voedingsuitgangen, FullHD camera, 
RFIDlezer, Smart cartlezer

A USB 2.0
B Aan/uitknop en  
 functionele knoppen
C DCoutputs
D DCinputs
E USB TypeB ingang
F COM poorten (optie)
G HDMI input

H USB 3.0
I USB TypeB voor  
 touchscreen aansluiting
J WiFi antennes
K Luidsprekers
L Leeslamp
M Leeslamp aan/uitknop

A

B

C JF HG IDE

K KM L
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DT 139 Micro PC

Eigenschappen DT Research 139 Micro PC

De DT Research 139M medische micro PC biedt de integratie van een krachtig en toch 
 energiezuinig Intel® Pentium® Gold of Core™ i computerplatform in een ventilatorloos, 

robuust en compact ontwerp. De antimicrobiële behuizing wordt aangevuld met display 
uitgangen, USB, RS232, netwerk en audiopoorten, waardoor deze medische micro PC ideaal 

is voor ruimtebesparende en schoongevoelige zorgtoepassingen.

 √ 606011 gecertificeerd met antimicrobiële 
 behuizing

 √ i5, i7, i9 of Pentium processor
 √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise of 
 Ubuntubesturingssysteem

 √ Ventilatorloos, compact en robuust ontwerp
 √ Dubbele SSDsleuven, ondersteuning voor RAID 0/
RAID 1

 √ Dubbele RAMslots, tot 64 GB
 √ Aluminium profiel
 √ NISTcompatibele BIOS beschikbaar
 √ Meerdere videouitgangen – HDMI x 2 en Display
Port x 1

 √ Interne 802.11 draadloze adapter met dubbele 
antennes

 √ VESA montage mogelijk voor flexibiliteit (met 
speciale houder)

 √ oRAM 8GB tot 64GB (dubbel slot)
 √ Opslag 256GB tot 4TB Flash (dualslot, onder
steunt RAID 0/RAID 1)

 √ Gewicht 2,1 kg 
 √ Afmetingen: (H x B x D) 202 x 43,5 x 232 mm 
 (zonder de antennes)

 √ Temperatuur: In werking: 10°C tot 50°C; 
 Opslag: 20°C tot 60°C 

 √ Vochtigheid 0% – 90% nietcondenserend

A Aan/uitknop
B Audio uitgang
C USB 3.0 poort
D HDMI
E Display poort
F COM poorten (RS232)
G Ethernet poort
H DCin
I WiFi dipole antennes
J Kensington slot

A
J

I I

B

E

C

G

C F

H

D
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 CIMmed draagarm in gebruik als 

 vaste IT werkplek op een IC afdeling.
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DT 524T medische AIO PC

 √  EN606011 gecertificeerd
 √  Antimicrobiële behuizing
 √  Fanless medische PC
 √  I5 of I7 proccessor
 √  RAM 8Gb tot 16 Gb
 √  Opslag 128GB tot 2TB Flash
 √  Robuuste lichtgewicht aluminium behuizing.
 √  Voorpaneel met IP65 classificatie, behuizing is 
IPX2

 √  Reinigung nach WIPRichtlinien (niederl. Arbeits
gruppe Infek tionsprävention)

 √  24” full HD (resolutie 1920 x 1080)
 √  Capacitive touch.
 √  WLAN, 2.4GHz/5GHz dual band
 √  Bluetooth 4.0 LE

 √  1 power knop en 4 programmeerbare knoppen
 √  USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2
 √  RJ45 connector voor Ethernet x 2
 √  AC/DC Adapter Input 100240V AC ;  
Output 19V DC, 6,31A

 √  Vesa mounting
 √  Afmetingen: 350 x 567 x 45 mm
 √  Temperatuur: In werking °C – 40°C;  
Opslag: 20°C – 60°C

 √  Vochtigheid: 0% – 90% noncondensing
 √  Gewicht 8 kg
 √ Optioneel: Potentiaal vereffeningspunt x 1 
 √ Optioneel: Windows 10 IoT Enterprise, 4K resolu
tie, Front camera 2 MP, Backup accu, RFID reader

Eigenschappen DT Research 524T medische AIO PC

De DT Research 524T medische AllinOne PC integreert een 24inch TFTLCD met een energie 
efficiënt Intel® Core ™ iplatform in een slanke aluminium behuizing zonder ventilator. Dit LCD 

geïntegreerde systeem is ontworpen voor medische en gezondheidszorgtoepassingen en biedt 
ruimtebesparende oplossingen voor zorgverleners om patiëntinformatie en andere zorgpunten 

te bewaken, vast te leggen en op te halen. 

De ingebouwde WiFi en Bluetoothverbinding evenals de opties voor het vastleggen van gege
vens maken datatoegang ook efficiënt en optimaliseren de workflow van het personeel. 

De DT524T is volgens de WIP richtlijnen te reinigen, heeft een IP65 front en een IPX2 behuizing. 
Optioneel zijn o.a. een UPS batterij die een autonomie van 20 minuten heeft, een 4K display en 

een capacitive touchscreen.

Optioneel met stand verkrijgbaar

A Aan/uitknop en  
 functionele knoppen
B DCin/outputs
C HDMI poort
D USB 3.0

E Ethernet poorten
F Audio in/out
G COM poorten
H Luidsprekers

A H H

D E GBC F
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DT Research medische PC op een All Modul COW in gebruik 
als mobiele IT werkplek bij het Flevo Ziekenhuis in Almere.
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DT 502, 504 & 507 medische AIO PC's

Eigenschappen DT Research 502, 504 & 507 medische AIO PC

Het DT Research allesinéén systeem van medische kwaliteit integreert een 21,5inch, 24inch of 27inch TFTLCD 
met een energiezuinig Intel® Pentium® Gold of Core™ iplatform in een ventilatorloze, slanke, bacterie bestendige 

behuizing. Dit LCDgeïntegreerde systeem is ontworpen voor medische toepassingen en toepassingen in de 
 gezondheidszorg en biedt ruimtebesparende oplossingen voor gezondheidsmedewerkers om patiënt informatie 

te bewaken, op te nemen en op te halen, evenals andere pointofcaretoepassingen.

 √ 606011 gecertificeerd met antimicrobiële 
 behuizing

 √ Zonder ventilator
 √ 21,5" / 24" / 27" capacitive touchscreen
 √ i5, i7, i9 of Pentium processor
 √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise of 
 Ubuntu besturingssysteem

 √ Energy Star 8.0 gecertificeerd (504)
 √ Slanke aluminiumlegering, allesinéén ontwerp 
met antimicrobiële behuizing

 √ Voorpaneel met IP65classificatie en behuizing 
met IPX2classificatie

 √ VESA montage mogelijk voor flexibiliteit
 √ RAM 8GB tot 32 GB (502) / 64GB (504 & 507)
 √ Schermresolutie 1920 x 1080 (21,5" & 24") /  
1920 x 1080 of 3840 x 2160 (optioneel 27")

 √ Opslag 256GB tot 4TB Flash

 √ WLAN, Bluetooth, WiFi
 √ USB 3.0 x 4 (ESDbescherming: ±17KV door de 
lucht, ±12KV door contact),

 √ USB 2.0 x 2 (ESDbescherming: ±18KV door de 
lucht, ±12KV door contact)

 √ 3 x COMpoort (optioneel voor de 502), 1 x audio 
uitgang, 1 x HDMI uitgang, 1 x DCin

 √ 2 x ethernet (ESDbescherming: ±30KV door de 
lucht, ±30KV door contact)

 √ Potentiaalvereffeningsgeleider 1 (optioneel)
 √ Temperatuur: In werking: 0°C tot 40°C;  
Opslag: 20°C tot 60°C 

 √ Vochtigheid 0% – 90% nietcondenserend
 √ Smartcard/CAClezer (optioneel voor de 504 & 507)
 √ Optioneel: 4K resolutie scherm (507), 
 Geïntegreerde UPSbatterij, Frontcamera,  Single/
dual frequency NFC/RFIDlezer

24" 370.5 x 567 x 45.2 mm 
(HxBxD)

Gewicht: 8 kg

21,5" 518 x 324 x 40 mm 
(HxBxD)

Gewicht: 6,26 kg

27" 411.8 x 639.1 x 45 mm 
(HxBxD)

Gewicht: 10,5 kg

A Aan/uitknop en 
4 programmeerbare 
knoppen

B DCin/outputs
C HDMI poort
D USB 3.0

E Ethernet poorten
F Audio poort
G USB 2.0
H COM poorten
I Luidsprekers A I I

D E HBC F G
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DT 704 & 707 medische monitoren

Eigenschappen DT Research 704 & 707 medische monitoren

 √ 606011 gecertificeerd met antimicrobiële 
 behuizing

 √ Zonder ventilator
 √ 24" of 27" capacitive touchscreen met hoog 
 contrast

 √ FullHD (1920 x 1080) resolutie
 √ Ingebouwde microfoons en luidsprekers
 √ VESA montage mogelijk voor flexibiliteit
 √ Optioneel: 5MP FullHD camera, RFIDlezer
 √ Schermresolutie 1920 x 1080
 √ Kijkhoek horizontaal 89 graden, verticaal 89 graden

 √ Aantal kleuren 16.7M
 √ Helderheid 250 cd/m2
 √ Reactietijd 16 ms (24") / 7 ms (27")
 √ Bedieningsknop: 1 scherm aan/uit knop, 1 menu 
knop, 1 auto/exit knop en 2 omhoog/omlaag 
knoppen

 √ Behuizing ABS + PCkunststof, antimicrobiële 
behuizing

 √ Temperatuur In werking: 0°C tot 40°C;  
Opslag: 10°C tot 50°C

 √ Vochtigheid 0% – 90% nietcondenserend

De DT Research 704M / 707M monitor is een slank, antimicrobieel 24”/27” touchscreen, dat 
de systeemintegratie voor zorgtoepassingen vergemakkelijkt. Deze medische monitor, met 
WiFiantennes en modules voor het vastleggen van gegevens, kan gekoppeld worden aan 
personal computers, micropc's of thin clients, zodat gezondheidsmedewerkers optimaal 

informatie kunnen beheren.

 24" 370.5 x 567 x 45.2 mm (HxBxD)
Gewicht: 7,3 kg

27" 411.8 x 639.1 x 45 mm (HxBxD)
Gewicht: 8 kg

A Aan/uitknop en  
 functionele knoppen
B DCinput
C USB TypeB voor  
 touchscreen aansluiting

D USB 3.0 poorten
E HDMI poort
F USB TypeB input
G WiFi antennes
H Luidsprekers A H H

D GBC EF
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Adlink MLC 8 AIO Panel PC

Deze veelzijdige allesinéén medische panel PC maakt gebruik van een Intel® Core™processor. 
Verkrijgbaar in een 21,5 inch, 23,8 inch of 27 inch uitvoering.

Staande bediening

Liggende bedieningAansluitingen

 √ Medisch klasse I 606011 gecertificeerd product
 √ Volledig afgedichte aluminium behuizing en 
ontwerp zonder ventilator voor hoge hygiëne 
normen met IP54 nominale beschermingsgraad  
en 360 graden antibacteriële behandeling

 √ Liggende of staande bediening met geïntegreer
de LEDstatusbalk

 √ Krachtige i3 / i5 / i7processors
 √ 21,5'', 23,8'' of 27" Full HDscherm met PCAP 
 multitouch touchscreen en ontspiegeld veilig
heidsglas met zeer heldere beeldweergave

 √ 7 verlichte softtouch functietoetsen op het glas 
aan de voorzijde

 √ Edgetoedge glazen oppervlak en gepatenteerd, 
schroefloos ontwerp zorgt voor een eenvoudig te 
reinigen oppervlak

 √ Zeer gemakkelijk te desinfecteren
 √ Galvanisch gescheiden netwerkpoorten en optio
neel USB en serieel poortisolatie voor installaties 
in gemengde omgevingen (2 MOPP)

 √ 4 interne expansion slots voor opslag, netwerk 
en verwerkingskaarten (o.a. PCIE slot)

Eigenschappen Adlink MLC 8 AIO Panel PC
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Deze medische allinone panel PC maakt gebruik van een Intel® Core™processor.
Verkrijgbaar in een 21,5 inch of 23,8 inch uitvoering.

 √ Medisch klasse I 606011 gecertificeerd product
 √ Krachtige i3 / i5 / i7processors
 √ 21,5'' of 23,8'' Full HDscherm met optisch 
 gebonden PCAP multitouch touchscreen en 
ontspiegeld veiligheidsglas met zeer goede 
 visualisatiemogelijkheden

 √ 4 verlichte softtouch functietoetsen op het glas 
aan de voorzijde

 √ Schroefloos ontwerp zorgt voor eenvoudige en 
snelle reiniging en desinfectie

 √ Volledig afgedichte aluminium behuizing, 
 fanless, ontwerp voor hoge hygiëne normen 
met IP54 nominale beschermingsgraad en 
360  graden antibacteriële behandeling

 √ USB2.0 x2, USB 3.1 x2, HDMI x1, ACin,  beide 
 geïsoleerd (4KV) voor RJ45 & RS232 voor 
 gemengde omgevingen (2 MOPP) optioneel 
verdere IO

 √ 2 interne expansion slots voor opslag, netwerk 
en verwerkingskaarten (o.a. PCIE slot)

Eigenschappen Adlink MLC-M AIO Panel PC

Adlink MLC-M AIO Panel PC

Aansluitingen Soft-touch functietoetsen
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 √ De Clinio is een klasse 1 medical device (conform 
MDD 93/42 / EEG Bijlage IX, artikel 12) en is ge
test volgens EN606011 en EN6060112.

 √ IP65 front, achterzijde IP32.
 √ Intel Core i59500TE, 9e generatie (i7 optioneel).
 √ 8 tot 32 GB RAM, 240 GB m.2 SATA 3.1 SSD 3D TLC 
NAND, Intel® HD Graphics DX12,  Intel® Q370 Ex
press Chipset, 5.1channel highdefinition audio 
codec (Realtek ALC671).

 √ PCIe slot, ventilatorloos, VESA.
 √ Externe of interne power supply.
 √ Ronde hoeken en totaal gladde oppervlaktes 
voor eenvoudige en efficiënte reiniging.

 √ Multimonitor ondersteuning; het beeld van 
de Clinio kan weergegeven worden op 3 aan
gesloten monitoren.

 √ Te bedienen met chirurgische handschoenen.
 √ Diverse opties zoals bijvoorbeeld: 4KV, 
 externe stroomadapter, IP54 achterzijde, 

 monitor standaard, barcode scanner, multidrive, 
 touch schreen, voorinstallatie Windows of Linux, 
WLAN (huidige WiFi en Bluetooth standaarden).

 √ De computer communiceert met alle medische 
ITcomponenten via USB 3.0, PS/2, RS232, GbE 
LAN, DisplayPort en DVI. De PCIeslot garandeert 
maximale flexibiliteit en is toekomstbestendig. 
De hygiënische cover aan de achterzijde biedt ex
tra bescherming en past zich aan de bekabeling 
op de plek van montage aan.

 √ De Clinio 6 is opgebouwd met robuuste 
 industriële onderdelen die lang beschikbaar zijn. 
Zo zijn gespecialiseerde Intel® CPU's gebruikt 
die voldoen aan de eisen op hoog niveau, zoals 
die typerend is voor de automotive, transport en 
luchtvaart. Deze processors zijn temperatuur
bestendiger en energieefficiënter dan reguliere 
CPU's. De CPU's zijn geschikt voor 24/7 gebruik.
 Lees meer op www.allmodul.nl

Eigenschappen Rein Medical Clinio 6 medische AIO PC

Rein Medical Clinio 6 medische AIO PC

De Clinio 6 is een perfect uitgebalanceerde All in One medische PC en de industrie standaard van 
Duitse topkwaliteit. Het vermogen om medische toepassingen zoals RIS, ZIS, PACS en EPD te onder
steunen is indrukwekkend. Met zijn schitterende scherm, indrukwekkende prestaties en het brede 
scala aan beschikbare opties voldoet de Clinio 6 aan alle eisen voor gebruik in ziekenhuizen en in 

andere medische instellingen.

Er is niet zoiets als een 'standaard' Clinio. Elke Clinio 6 computer is geoptimaliseerd op basis van uw 
eisen. En dat betekent meer dan alleen het besturingssysteem, CPU, RAM of de grootte van de harde 

schijf. Met meer dan 20 verschillende opties in totaal, inclusief touchscreen, base, WLAN, externe 
 voeding en elektrische isolatie is de Clinio 6 geschikt voor alle configuratieeisen.
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 √ Intel Core i59500TE, 9. Generation (optioneel i7
9700TE, andere processoren op verzoek)

 √ 8 GB DDR4 SDRAM PC2666 (up to 32 GB DDR4 
SDRAM (optioneel)

 √ Intel® HD Graphics DX12
 √ Multimonitor ondersteuning, tot aan drie 
 monitoren aan te sluiten

 √ 240 GB m.2 SATA 3.1 SSD 3D TLC NAND
 √ 2x Intel i219LM/i210AT gigabit Ethernet (RJ45), 
10/100/1000 Mbps, 1x AMT 12.0/vPRO support, 
Infinion TPM 2.0, PXE support

 √ Poorten: 1 x DVID, 2 x DisplayPort V1.2, 2 x COM 
Port, PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard, 4x USB 2.0, 2x 
USB 3.1 Gen1, 2x USB 3.1 Gen2, 1x USB 3.1 Gen1 
extern, Audio in, Audio uit

 √ Uitbreiding: 1x MiniPCIe, 1x M.2 KeyM,  (optioneel 
1x PCIExpress x16 (Gen3) of 2x  PCIExpress x8)

 √ Optionele voorinstallatie Windows of Linux OS
 √ Afmetingen: 82 x 440 x 300 mm
 √ Gewicht: max. 5.5 kg (afhankeljk van configuratie)

 √ Wireless Lan (Optioneel): Intel® Dual Band Wireless 
6 AX200. Dual Band (2x2) 2.4 GHz, 5 GHz (160 MHz). 

 √ Bluetooth (Optioneel): Dual Mode Bluetooth® 5, 
BLE 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)

 √ Product veiligheid: EN 606011:2006 + Cor. :2010 
+ A1:2013, IEC 606011:2005 + Cor. :2006 + 
Cor. :2007 + A1:2012

 √ Medische apparaat conform de CE normering 
(MDD 93/42/EEC), klasse 1

Eigenschappen Rein Medical 600C medische PC

Overig Rein Medical assortiment

 √ Het Operion concept biedt professionele 
 oplossingen voor elk type OK wand met display 
afmetingen van 19” en 75”, als monitor of met 
 geïntegreerde PCsystemen met de meest  actuele 
Inteltechnologiën.

 √ ALS (Automatic Luminance Stabilization) voor alle 
Operion producten van 32” en groter.

 √ Alle Operion monitoren hebben een DICOM pre
set en een kalibreer interface.

 √ PIP (Picture in Picture) display. 
 √ Full HD Quadview beschikbaar voor 55” en 75”.
 √ De Operion Commandbar biedt 
 comfortabele bediening en 
hygiënisch reiniging.

 √ Hygiënische toetsenbord
houder.

Weergaveapparaat voor:
 √ Tijd
 √ Stopwatch
 √ Temperatuur

 √ Luchtvochtigheid
 √ Verschil in luchtdruk

Beschikbaar voor elk type 
Operion en systeemwand.

Eigenschappen Rein Medical Operion

Added value

INFOBAR

92 NL  +31 30 20 40 260     info@allmodul.nl     www.allmodul.nl    •   BE - LU   +32 57 280 116    info@allmodul.be    www.allmodul.be



m
ed

isc
h

e a
io p

c's en m
o

n
ito

r
en

Medische monitoren assortiment

 √ Full HD 1920 x 1080 resolutie
 √ VA Panel
 √ Optical Glass scherm en metalen buizing
 √ Laag stroomverbruik
 √ Ideaal op Powered COW’s

Eigenschappen AG Neovo RX24

 √ Full HD 1920 x 1080 resolutie
 √ IPS & VA Panel
 √ EN606011
 √ Laag stroomverbruik
 √ Ideaal op Powered COW's

 √ 30" 6MP kleurenscherm
 √ Beeldscherm resolutie is even breed als twee 
rechtopstaande 3MP monitoren

 √ EN606011
 √ Dynamic Gamma
 √ Verbeterde zichtbaarheid door Turbo Luminance 
functie

 √ Visual Point Mode  focus mogelijkheid op een 
kleiner deel van het scherm

 √ Verlichtingsmogelijkheden rondom monitor 
voor gebruik in verduisterde ruimtes.

 √ Stabiele kleurruimtes, ook op de lange termijn
 √ Geïntegreerde hulpfunctie

Eigenschappen AG Neovo MD24

Eigenschappen JVC CL-S600 30"

Ook hebben wij een uitgebreide range 22 tot 55 inch medische schermen van ons eigen label 
met de volgende eigenschappen: DNR, DICOM preset, ALS, RS232/USB/DDC CI. Vraag ons naar de mogelijkheden. 

  Lees meer op www.allmodul.nl/medischeschermen

22"

24"
27"

32"
42"

55"
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DT Research tablets zijn uitermate geschikt 
voor het gebruik in bijvoorbeeld de gangen en 

voorbereidings ruimtes van een OK-complex.
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DT 301 medische tablet

 √ 606011 gecertificeerd met antimicrobiële 
 behuizing

 √ i5, i7, i9 of Pentium processor
 √ 8GB tot 16GB RAM
 √ 256 GB tot 512 GB Flashopslag
 √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise of Ubuntu
 √ 10,1inch LEDachtergrondverlichting, capacitive 
touchscreen met hoge helderheid (1000 nits)

 √ Schermresolutie 1920 x 1200
 √ NISTcompatibele BIOS beschikbaar
 √ FullHD camera aan de voorkant en 8 megapixel 
camera aan de achterkant

 √ 1 aan/uitknop, 2 knoppen voor helderheids
regeling, 5 programmeerbare knoppen

 √ WLAN, 2,4 GHz/5 GHz dualband
 √ Bluetooth 4.2 LE
 √ USB 3.0 x 1, USB TypeC x 1 (gegevens verzenden 
en opladen)

 √ Ethernetaansluiting, koptelefoonaansluiting
 √ Volledig slot, leest ISO 7816 T=0, T=1; 1.8/3/5V 
smartcard

 √ AC/DCadapter. Ingang: 100240V wisselstroom; 
Uitgang: 20V DC, 3A

 √ Hotswappable batterij, 5400mAh
 √ Behuizing is gemaakt van een aluminium 
magnesium legering met ABS en PC kunststoffen 
met antimicrobiële eigenschappen.

 √ Voorzien van een flexibele band waar een hand 
ingestoken kan worden voor een ergonomische 
werkhouding.

 √ Afmetingen 198 x 280 x 21,9 mm (HxBxD)
 √ Gewicht 1,4 kg
 √ IP65 en MILSTD810G gecertificeerd
 √ Temperatuur In werking: 10°C tot 60°C. 
Voor batterijveiligheid en optimale functiona
liteit en prestaties is het aanbevolen gebruiks
temperatuurbereik tussen 10°C tot 45°C

 √ Optionele temperatuurbediening 30°C tot 60°C
 √ Temperatuur opslag: 55°C tot 70°C
 √ Vochtigheid: 0% tot 90% nietcondenserend
 √ Optionele 2D Barcodescanner, leest ook 1D
 √ Optionele NFC/RFID Reader, HF 13.56MHz, ISO 
standaard 15693, 14443A(B) & 180003 mode1

 √ Optionele mobiele breedband 4G LTE/AWS inter
netverbinding

 √ Diverse accessoires beschikbaar.

Eigenschappen DT Research 10" DT301  medische tablet

Tablet met een 10.1 inch schermdiagonaal. De tablet is verkrijgbaar met zowel I5 als I7 processoren. 
Verder kenmerkt deze tablet zich door zijn licht gewicht van 1.4 kg. Tevens is het mogelijk om ge

bruik te maken van het mobiele netwerk (4G). De gebruiker heeft 4 usb poorten tot zijn beschikking. 
Aan de voorzijde bevindt zich een camera. Het accupakket is hot swappable en zorgt voor continuïteit 
op de werkvloer. De tablet heeft een 2in1 functionaliteit, door het aansluiten van een verwisselbaar 

keyboard wordt de tablet een laptop.

USB C
USB 3.0

Ethernet aan
sluiting

Audio uit
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DT 313MD medische tablet

 √ 606011 gecertificeerd met antimicrobiële 
 behuizing

 √ i5, i7, i9 of Pentium processor
 √ 8GB tot 16GB RAM
 √ 256 GB tot 512 GB Flashopslag
 √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise of 
Ubuntu

 √ 13,3inch LEDachtergrondverlichting, capacitive 
touchscreen met hoge helderheid (1000 nits)

 √ Schermresolutie 1920 x 1080
 √ NISTcompatibele BIOS beschikbaar
 √ FullHD camera aan de voorkant en 8 megapixel 
camera aan de achterkant

 √ 1 aan/uitknop, 2 knoppen voor helderheids
regeling, 5 programmeerbare knoppen

 √ WLAN, 2,4 GHz/5 GHz dualband
 √ Bluetooth 4.2 LE
 √ USB 3.0 x 3, USB TypeC x 1 (gegevens verzenden 
en opladen)

 √ Koptelefoonaansluiting, Ethernetaansluiting
 √ Hotswappable batterij, 5400mAh
 √ Volledig slot, leest ISO 7816 T=0, T=1; 1.8/3/5V 
smartcard

 √ AC/DCadapter. Ingang: 100240V wisselstroom; 
Uitgang: 20V DC, 3A

 √ Behuizing is gemaakt van een aluminium 
magnesium legering met ABS en PC kunststoffen 
met antimicrobiële eigenschappen.

 √ Voorzien van een flexibele band waar een hand 
ingestoken kan worden voor een ergonomische 
werkhouding.

 √ Afmetingen 256 x 335 x 21 mm (HxBxD)
 √ Gewicht 1,8 kg
 √ IP65 en MILSTD810G gecertificeerd
 √ Temperatuur In werking: 10°C tot 60°C. 
Voor batterijveiligheid en optimale functio
naliteit en prestaties is het aanbevolen gebruiks
temperatuurbereik van 10°C tot 45°C

 √ Optionele temperatuurbediening 30°C tot 60°C
 √ Temperatuur opslag: 55°C tot 70°C
 √ Vochtigheid: 0% tot 90% nietcondenserend
 √ Optionele Barcodescanner, NFC/RFIDlezer, 
 mobiele breedband 4G LTE/AWS internet
verbinding

 √ Diverse accessoires beschikbaar.

Eigenschappen DT Research 13" DT313MD  medische tablet

Deze medische kwaliteit tablet heeft een schermdiagonaal van 13.3 inch. Het wordt geleverd met een  actuele 
Intel® iprocessor. De tablet is uitgevoerd met een 4tal usb poorten en heeft de  mogelijkheid om via het mo
biele netwerk (4G) data te versturen en ontvangen. De accu is te vervangen (hot swappable) zonder dat het 

werkproces wordt onderbroken. Er is een camera aanwezig op zowel de voor als achterzijde. De tablet heeft 
een 2in1 functionaliteit, door het aansluiten van een verwisselbaar keyboard wordt de tablet een laptop.

USB C
USB 3.0

Ethernet 
aansluiting

Audio uit USB 3.0

USB 3.0

Programmeer
bare knoppen

96 NL  +31 30 20 40 260     info@allmodul.nl     www.allmodul.nl    •   BE - LU   +32 57 280 116    info@allmodul.be    www.allmodul.be



m
ed

isc
h

e ta
b

lets d
t r

esea
r

c
h

DT 313 medische tablet

 √ 606011 gecertificeerd met antimicrobiële 
 behuizing

 √ i5, i7, i9 of Pentium processor
 √ 8GB tot 16GB RAM
 √ 256 GB tot 512 GB Flashopslag
 √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise of Ubuntu
 √ 13,3inch scherm met ledachtergrondverlichting 
en capacitive aanraking

 √ Schermresolutie 1920 x 1080
 √ NISTcompatibele BIOS beschikbaar
 √ FullHD camera aan de voorkant en 8 megapixel 
camera aan de achterkant

 √ 1 aan/uitknop, 1 triggerknop, 3 programmeer
bare knoppen

 √ WLAN, 2,4 GHz/5 GHz dualband
 √ Bluetooth 4.2 LE
 √ USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2
 √ Koptelefoonaansluiting

 √ DCin aansluiting
 √ Ethernetaansluiting
 √ AC/DCadapter. Ingang: 100 – 240V wisselstroom; 
Uitgang: 19V DC, 3.42A

 √ Hotswappable batterij, 5400mAh
 √ Behuizing is gemaakt van een aluminium 
magnesium legering met ABS en PC kunststoffen 
met antimicrobiële eigenschappen.

 √ Voorzien van een flexibele band waar een hand 
ingestoken kan worden voor een ergonomische 
werkhouding.

 √ Afmetingen 270 x 335 x 21 (HxBxD)
 √ Gewicht 1,8 kg
 √ Temperatuur In werking: 0°C tot 40°C,
 √ Temperatuur opslag: 55°C tot 70°C
 √ Vochtigheid: 0% tot 90% nietcondenserend
 √ Optionele 2D Barcodescanner, leest ook 1D
 √ Diverse accessoires beschikbaar.

Eigenschappen DT Research 13" DT313 medische tablet

Deze tablet heeft een ruime schermdiagonaal van 13.3 inch en wordt geleverd met een actuele Intel® 
iprocessor. Er is de beschikking over een ethernetpoort. Met 4 usb poorten zijn er voldoende aan

sluitpunten voor accessoires aanwezig. Aan de voorzijde bevindt zich een camera. Het accupakket is 
hot swappable en zorgt voor continuïteit op de werkvloer. De tablet heeft een 2in1 functionaliteit, 

door het aansluiten van een verwisselbaar keyboard wordt de tablet een laptop.

DC in

USB 3.0

Ethernet 
aansluiting

Audio uit

USB 2.0

HDMI

USB 2.0

Programmeer
bare knoppen
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DT Research medische tablets zijn uitermate geschikt voor 
het gebruik in ziekenhuizen, cleanrooms en laboratoria.
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DT 316 medische tablet

De 316MD rugged medische tablet is voorzien van de integratie van een briljant 15.6 inch capacitive touch
screen en een krachtige, energiezuinige Intel® processor. Daarnaast is het een slanke en duurzame tablet. Met 

ingebouwde camera's aan de voor en achterkant, WiFi, Bluetooth,  optionele modules voor het vastleggen van 
gegevens, biedt deze medische tablet gezondheidsmedewerkers een effectief hulpmiddel voor het bewa

ken, vastleggen en ophalen van patiëntinformatie. Met zijn grote, levendige display toont de 316MD rugged 
 medische tablet een breed werkgebied en een gedetailleerde applicatieinterface om de gebruikerservaring en 

werkstroom te verbeteren. De tablet heeft een 2in1 functionaliteit, door het aansluiten van een verwissel
baar keyboard wordt de tablet een laptop.

 √ 606011 gecertificeerd met antimicrobiële 
 behuizing

 √ 15,6inch FullHD capacitive touchscreen, 
 ondersteuning voor digitale pennen

 √ i5, i7, i9 of Pentium processor
 √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise of 
 Ubuntubesturingssysteem

 √ NISTcompatibele BIOS beschikbaar
 √ Hotswappable batterijpakket, 11.4V, 5400mAh
 √ Ingebouwde camera's aan de voorkant en 8 
megapixels aan de achterkant

 √ Optioneel: 4K, RFIDlezer, 4G verbinding
 √ RAM 8GB tot 16GB
 √ Opslag 256 GB tot 1 TB Flash
 √ Schermresolutie 1920 x 1080 of 3840 x 2160 
(optioneel) 

 √ Bedieningsschakelaar en knoppen: 1 aan/uit
knop, 3 programmeerbare knoppen

 √ Ingebouwde microfoon en luidspreker
 √ USBpoorten USB 3.0 x 4,
 √ USB Type C x 1 (voor gegevensoverdracht en 
opladen)

 √ 1 koptelefoon aansluiting, 1 ethernetpoort, 
1 HDMIpoort

 √ Behuizing is gemaakt van een aluminium 
magnesium legering met ABS en PC kunststoffen 
met antimicrobiële eigenschappen.

 √ Voorzien van een flexibele band waar een hand 
ingestoken kan worden voor een ergonomische 
werkhouding.

 √ Temperatuur in werking: 10°C tot 60°C, 
 optioneel 30°C tot 60°C, Opslag: 55°C tot 70°C

 √ Vochtigheid 0% – 90% nietcondenserend

Eigenschappen DT Research 15.6" DT316 medisch tablet
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Diverse accessoires

Desktop mount
Geschikt voor de DTR medische 

tablets: 301, 313, 316
Beide zijden zijn voorzien 

van 1 USB 2.0 poort

Wall mount
Geschikt voor de DTR 

 accu-houder van 3 stuks

Accu houder heeft verschillende in- en 
uitgangen. Het heeft drie afzonderlijke LED 

indicatoren voor de accupacks.

Accu houder
Geschikt voor 3 DTR 

accupacks

Accu houder
Geschikt voor een enkele 

DTR accupack.
Met 12V, 15V en 19V 

uitgang.

Accu oplader voor 
zes accu-packs

Geschikt voor de DTR 
accupacks

Batterij LED indicator
Geschikt voor de DTR 

accu opladers

De desktop mount heeft 
 verschillende in- en uitgangen 

aan de achterzijde.

Batterij gerelateerde accessoires

Desktop mounts
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Wall mount
Geschikt voor de DTR medische 

tablets: 301, 313, 316

Verwisselbaar keyboard
Geschikt voor de DTR medische 

tablets: 301, 313, 316
QWERTY indeling

Verwisselbaar keyboard 'slim line'
Geschikt voor de DTR medische tablet 301

QWERTY indeling

All Modul IP67 keyboard
Ook verkrijgbaar in 

 AZERTY indeling

Digitale pen
Geschikt voor tablets 

en handhelds

De wall mount heeft verschillende 
in- en uitgangen.

 √ Pen tip diameter: 1.5mm, vervangbaar
 √ Twee knoppen (rechter muisklik en 
wissen)

 √ Batterij 1 AAAA, vervangbaar

 √ Zwarte kleur
 √ Lengte: 140 mm (inclusief pen tip)
 √ Diameter: 9.7 mm
 √ Gewicht: 25 gram

Extra bedieningsmogelijkheden

Wandbevestiging

 Eigenschappen Digitale pen
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Medische handheld computers zijn  beduidend 
kleiner dan medische tablets en hierdoor 
 uitermate geschikt voor mobiel gebruik 

in een medische omgeving.
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DT Research 362 medische handheld

 √ 606011 gecertificeerd met antimicrobiële 
 behuizing

 √ i5, i7, i9 of Pentium processor
 √ 8 GB RAM
 √ 256 GB Flashopslag
 √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise of 
 Ubuntu

 √ 6” capacitive touchscreen met ledachtergrond
verlichting

 √ Schermresolutie 720 x 1440
 √ NISTcompatibele BIOS beschikbaar
 √ 8 megapixel camera aan de achterkant
 √ 1 aan/uitknop, 2 triggerknoppen
 √ WLAN, 2,4 GHz/5 GHz dualband
 √ Bluetooth 4.2 LE
 √ USB TypeC x 1 (gegevensverzending en 
 opladen; gegevensverzending alleen beschik
baar in één invoerrichting)

 √ Hotswappable batterij, 3100mAh

 √ Volledig slot, leest ISO 7816 T=0, T=1; 1.8/3/5V 
smartcard

 √ AC/DCadapter. Ingang: 100240V wisselstroom; 
Uitgang: 20V DC, 3A

 √ Behuizing is gemaakt van ABS en PC kunst
stoffen met antimicrobiële eigenschappen.

 √ Afmetingen 192 x 95 x 31 mm (HxBxD)
 √ Gewicht 480 gram
 √ IP65 en MILSTD810G gecertificeerd
 √ Temperatuur in werking: 10°C tot 50°C
 √ Temperatuur opslag: 20°C tot 60°C
 √ Vochtigheid: 0% tot 90% nietcondenserend
 √ Optionele 2D Barcodescanner, leest ook 1D
 √ Optionele NFC/RFID Reader, HF 13.56MHz, ISO 
standaard 15693, 14443A(B) & 180003 mode1. 
Of, dubbele frequentie, leest zowel 125KHz als 
13,56MHzreferenties.

 √ Diverse accessoires beschikbaar.

Eigenschappen DT Research DT362MD  medische handheld

De DT Research Rugged medische handheld is voorzien van de 
 integratie van een briljante capacitive touchscreen en krachtige, 

 energiezuinige Intel® Core™ iserie processoren. Daarnaast is het een 
 slanke, lichtgewicht handheld. Deze medische handheld, met ingebouw

de camera aan de achterkant, WiFi, Bluetooth en optionele modules 
voor het vastleggen van gegevens, biedt gezondheidsmedewerkers ef
fectieve hulpmiddelen om patiëntinformatie te bewaken, vast te  leggen 

en op te halen.

Desktop mountDigitale penHot-swappable batterij 3100 mAh
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Zebra Mobiele computers TC2, 5 & 7 series

Zebra Mobiele computers TC5 serie

Zebra Mobiele computers 

TC2 serie

Standaard zijn deze apps geïnstalleerd op 
de mobiele computers van Zebra.

Zebra Mobiele computers TC7 serie

Zebra mobiele computers

  Kijk voor alle technische specificaties op www.allmodul.nl/zebra
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Zebra Mobiele computers TC2, 5 & 7 series

 √ Ultraergonomisch, compact en robuust.
 √ 5 inch capacitief multitouch HDscherm met 
 Dragontrail™ gehard glas.

 √ Android 8.1 (Oreo) met mobiele services van Google.
 √  Door het draadloos opladen zijn er geen contact
punten nodig op het apparaat en het dock.

 √ Robuust met valweerstand tot 1,5 m / 5 ft op beton 
en IP65afdichting.

 √ Dualband wifi inclusief de nieuwste 802.11ac 
 standaard en 802.11r / k voor snel roamen.

 √ Volledige suite van mobiele connectiviteit voor 
spraak en data, met LTEAdvanced / 4G +.

 √ Geassisteerde GPS voor locatie gebaseerde apps.
 √ Bluetooth v4.2 draadloze technologie voor korte 
afstanden.

 √ NFC voor communicatie in de buurt.
 √ Geavanceerde 2D ultradunne imager met Data
logic’s gepatenteerde ‘Green Spot’ technologie voor 
het visueel weergeven van een succesvolle scan.

 √ Datalogic’s SoftSpot™ technologie voor inno
vatieve triggering via het touchscreen.

 √ Chemisch bestendige kunststof behuizing ont
worpen om bestand te zijn tegen dagelijkse 
schoonmaak met desinfecterende oplossingen.

 √ EASEOFCAREserviceplannen bieden een breed 
scala aan serviceopties om uw investering te 
beschermen, zorgen voor maximale productiviteit 
en ROI.

 √  Prachtig 5,7inch Full HDscherm in 18: 9 
 verhouding met Gorilla™ gehard glas.

 √  Topdisplay met alarmfunctie: aan de bovenkant 
van de PDA is een klein een display waar alarm
meldingen op te zien zijn.

 √  Android 9 (Pie) met mobiele services van Google; 
Android Enterprise aanbevolen.

 √  Door het draadloos opladen zijn er geen contact
punten nodig op het apparaat en het dock.

 √  Kleurencamera’s voor en achter.
 √  Vingerafdruksensor voor veilige  verificatie.
 √  SafeSwap™ technologie geeft visueel aan wanneer 
het veilig is om de batterij te verwisselen.

 √  Robuust met valweerstand tot 1,8 m / 6 ft op beton 
en IP65 / 67 afdichting.

 √  Dualband MIMO WiFi met 802.11ac en 802.11r / k 
/ v voor snel roamen.

 √  Geavanceerde mobiele connectiviteit voor spraak 
en data, met LTE en Dual SIM.

 √  Geassisteerde GPS voor locatie gebaseerde apps.
 √  Bluetooth v5 draadloze technologie.
 √  NFC voor communicatie in de buurt.
 √  Geavanceerde ultradunne Megapixel 2Dimager 
met gepatenteerde ‘Green Spot’ technologie voor 
het visueel weergeven van een succesvolle scan.

 √  Datalogic’s SoftSpot™ technologie voor innovatieve 
triggering via het touchscreen.

 √  Chemisch bestendige kunststof behuizing ont
worpen om bestand te zijn tegen dagelijkse 
schoonmaak met desinfecterende oplossingen.

 √  Datalogic Shield, voor Androidbeveiligingspatches 
en OSupgrades, is inbegrepen bij EASEOFCARE.

Voordelen en eigenschappen 
Datalogic Memor 10 PDA

Voordelen en eigenschappen 
Datalogic Memor 20 PDA

  Kijk voor alle technische specificaties op      
www.allmodul.nl/datalogic

Datalogic PDA’s Memor 10 & 20 
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CIM-med draagarmen

 √ Draagsystemen met geïntegreerde  bekabeling 
voor optimale hygiëne en voorkomen van 
kabel beschadigingen.

 √ Grote gladde oppervlakken voor eenvoudige 
reiniging.

 √ Traploze verstelbaarheid zorgt voor perfecte 
 positionering met minimale inspanning.

 √ Scherm blijft te allen tijde in de juiste positie bij 
hoogteverstelling.

 √ Flexibel instelbaar zodat een optimale kijkhoek 
gecreëerd kan worden en het draagsysteem 
met de daarop geïnstalleerde apparatuur 
 weinig ruimte nodig heeft.

 √ 5 jaar gegarandeerd onderhoudsvrij gebruik.
 √ 6voudige veiligheidsfactor, waarmee maxi
male gebruikersveiligheid wordt gerealiseerd.

 √ EN606011 gecertificeerd.
 Lees meer op www.allmodul.nl/cimmed

Eigenschappen CIM-med kabelgeïntegreerde draagsystemen
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Implementatie

Professionele implementatie
Het inrichten van zorgverlenende instellingen kan 
gepaard gaan met turbulente momenten. We zijn 
gewend aan onze rol als laatste schakel binnen 
een nieuw- of verbouwtraject. Door onze jaren-
lange ervaring kunnen we omgaan met plotselinge 
 veranderingen.

De diensten die wij leveren gaan altijd in goed overleg 
met de opdrachtgever. Wij gaan schoon en geluidsarm 

te werk, volgens een vooraf vastgesteld draaiboek. 
Daarin kunnen natuurlijk wijzigingen plaatsvinden. 
Aan ons de taak om te improviseren, daadkrachtig in 
te spelen op veranderingen en u alles uit handen te 
nemen.

U kunt erop vertrouwen dat we uw medische IT werk
plek volgens uw wensen  professioneel monteren en 
inrichten.
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Uw vertrouwde partner
Met de ruim 150 jaar ervaring van All Modul’s team zijn we de expert op het gebied van medische logistiek én 
medische IT. Iedere klant en afdeling heeft zijn specifieke wensen. Daar spelen we graag op in met een oplossing op 
maat. Wij denken met u mee. Indien nodig passen wij onze producten aan om volledig aan te sluiten op uw behoef
te. Ons betrokken team van experts verzorgt de implementatie van a tot z. Wij leveren niet alleen de hardware en 
ondersteunende software, maar nemen u bij de implementatie ook de installatie van deze onderdelen uit handen. 
Aangezien wij wereldwijd leveren aan ziekenhuizen en zorginstellingen, met een focus op Europa, hebben wij goed 
inzicht in wat er speelt op het gebied van medische IT werkplekken.

Onze resultaten
Talloze medische PC's, mobiele oplossingen, keyboards 
en muizen, scanners en andere producten hebben 
wij succesvol geïnstalleerd bij diverse ziekenhuizen. 
Met een aantal klanten zijn we intensieve samen
werkingen aangegaan die leidden tot gezamenlijke 
productontwikkelingen. 

Wij kunnen u snel helpen met een kwalitatief assorti
ment tegen een aantrekkelijke prijs en denken graag 
met u mee hoe u zo optimaal mogelijk invulling geeft 
aan uw medische IT werkplekken.

Waar u op kunt rekenen:
 √ Een totaalleverancier
 √  Snelle, accurate leveringen
 √  Uitstekende serviceverlening
 √  Op maat garantie en service afspraken

De oplossing is met All Modul binnen handbereik.

Contactgegevens 
All Modul

All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31

8900 Ieper
T: + 32 57 280 116
F: + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be

BE
All Modul SARL

10 Rue Michel Servet
59000 Lille

T: + 33 328 501 840
F: + 33 328 501 774

www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

FR
All Modul BV
Damzigt 13 

3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261

www.allmodul.nl
info@allmodul.nl
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Added value in healthcare logistics & IT

Medische toetsen
borden en muizen
All Modul, Purekeys &  Medigenic
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IP67 Keyboard IP68 Keyboard

Artikelnummers ITAMIP67KBNL (qwerty voor nederland)
ITAMIP67KBB (azerty voor belgië)

ITAMIP68KBNL (qwerty voor nederland)
ITAMIP68KBB (azerty voor belgië)

Bescherming 
tegen binnen
dringen

Volledig stofvrij Volledig stofvrij

Bescherming 
 tegen vocht Waterbestendig Waterdicht, dompeldicht.

Reinigen

Geschikt voor alle gebruikelijke 
 ontsmettingsmiddelen. Aan- en uitschakelen 
toetsenbord voor reinigen. Gemakkelijk te 
 reinigen door glad oppervlak.

Geschikt voor alle gebruikelijke 
 ontsmettingsmiddelen. Aan- en  uitschakelen 
toetsenbord voor  reinigen.

Hygiëne
Inclusief 1 antibacteriële  siliconen cover. Nano silver anti bacteriële coating. Gesloten 

behuizing vermijdt bevuiling.

Comfort
Comfortabel typen. 
Afneembare keyboard hoes (ook los bestelbaar). 
USB poort beschermer.

Comfortabel typen. 
In helderheid instelbare backlight.
Optionele USB  beschermer.

Afmetingen 345 mm x 115 mm x 25 mm (bxdxh) 380 mm x 130 mm x 10 mm (bxdxh)

Healthcare IT oplossing

All Modul medische 
 toetsenborden en muizen

Betaalbare keyboards en muizen
Met de uitgebreide kennis en ervaring van de zorg heeft All Modul betaalbare medische keyboards en muizen ontwik-
keld die aan de kwaliteitseisen van de gebruikers in een medische omgeving voldoen. Al onze keyboards en muizen 
zijn uitstekend te reinigen waardoor een  goede hygiëne gewaarborgd is.

Al onze hygiënische, medische toetsenborden zijn 
leverbaar in QWERTY en in Belgisch AZERTY.  Muizen en 
toetsenborden kunnen apart gekocht worden. Omdat 
wij zelf onze producten ontwikkelen  is snel leveren 
 mogelijk. Kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en hygiëne 
zijn kenmerkend voor de producten die wij leveren. 
Wij kunnen voor elk budget en specifieke wens een 
medisch keyboard en muis leveren. Wij adviseren u 
graag welk type keyboard en muis het beste past bij 
uw  medische werkplek.

Onze water
bestendige 
 antibacteriële 
 medisch 
 toetsenborden:

Medische toetsenborden en muizen zijn ideaal voor 
 gebruik op bijvoorbeeld een non-powered COW
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Producten en accessoires

IP67 Muis IPX7 Muis IP68 Muis

Artikelnummers ITAMIP67MS ITAMIPX7MS ITAMIP68MS

Bescherming 
tegen binnen
dringen

Volledig stofvrij Volledig stofvrij. Volledig stofvrij

Bescherming 
 tegen vocht Waterbestendig Waterbestendig Waterdicht, dompeldicht.

Reinigen
Geschikt voor alle gebruikelijke 
ontsmettings middelen.

Geschikt voor alle gebruikelijke 
ontsmettings middelen.

Geschikt voor alle  gebruikelijke 
ontsmettings middelen.

Hygiëne Hygiënisch witte kleur. Inclusief 1 antibacteriële 
 siliconen cover in witte kleur.

Hygiënisch witte kleur.

Comfort
Scroll wieltje. Scroll wieltje. Touch scroll.

Optionele USB  beschermer.

Onze water
bestendige 
 antibacteriële 
 medische 
muizen:

Art. nr. ITAMIP68USBP
USB beschermer

Optioneel te gebruiken bij reiniging 
van uw apparatuur.

Art. nr. ITAMIP67KBHNL
Afneembare hoes voor QWERTY toetsenbord

Voor het Nederlandse IP67 toetsenbord van All Modul

Art. nr. ITAMIP67KBHB
Afneembare hoes voor AZERTY klavier

Voor de Belgische IP67 klavier van All Modul

Wij leveren een afneembare hoes bij het IP67 
 toetsenbord.

All Modul assortiment
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Healthcare IT oplossing

Purekeys medische 
 toetsenborden en muizen

Medische toetsenborden van Purekeys zijn gemakkelijk 
en snel te desinfecteren. Ze zijn ontworpen voor gebruik 
in een omgeving waar gevaar dreigt voor besmetting via 
het toetsenbord. Alleen indien reinigen en desinfecteren 
in  enkele seconden gedaan kan worden, zal dit in de 
praktijk ook regelmatig gebeuren. Daarom hebben Pure-
keys toetsenborden een volledig glad oppervlak zonder 
randen of naden waardoor het desinfecteren zeer snel en 
eenvoudig is. Met de dunne siliconen bescherming zijn 
de toetsenborden goed bestand tegen desinfectievloei-
stoffen terwijl de gebruiker kan typen als op een normaal 
toetsenbord.

Met één druk op de aparte ‘key lock’ kunnen de toetsen 
uitgeschakeld worden tijdens het reinigen en desinfec-
teren. Purekeys medische toetsenborden zijn bestand 
tegen alle bekende desinfectiemiddelen zoals alcohol, 
peroxides, chlooroplossingen etc. Het gebruikte witte 
siliconen is van een zeer hoogwaardige kwaliteit. De 
bedrukking is overzichtelijk en duidelijk.

Verkrijgbaar in Qwerty (NL) en Belgisch Azerty (BE).

Purekeys medische muizen zijn voorzien van een hoogwaar-
dig siliconen buitenlaag die gemakkelijk te reinigen is zodat 
dit tussen iedere patiënt behandeling door kan worden uit-
gevoerd. Alle muizen van purekeys hebben een touch-scroll 
functie waarmee u op een prettige manier kunt scrollen.

Voordelen en eigenschappen Pure keys muizen:
 √ Desinfecteerbare draadloze muis voorzien van een silico-
nen bovenkant

 √ Touchsensor om nauwkeurig langzaam en snel te kunnen 
scrollen, hetgeen ergonomischer is dan schakelaars en 
 hygiënischer dan een scrollwiel

 √ Mechanische links/rechts knoppen
 √ Bestand tegen alle bekende desinfectanten zoals alcohol, 
peroxides, chlooroplossingen etc.

Art.nr. ITPKIP66UM
Purekeys USB bekabelde muis

Art.nr. ITPKIP66UK35NL / BE
Purekeys USB toetsenbord

Art.nr. ITPKIP66UKTPNL / BE
Purekeys USB toetsenbord met touchpad

Art.nr. ITPKIP66WK45NL / BE
Purekeys draadloos toetsenbord 457 mm breed

Art.nr. ITPKIP66WK37NL / BE
Purekeys draadloos toetsenbord 377 mm breed

Art.nr. ITPKIP66WM
Purekeys draadloze muis

Purekeys toetsenborden

Purekeys muizen
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Healthcare IT oplossing

Medigenic medische 
 toetsenborden en muizen

Medical Scroll mouse 

De Medigenic Scroll Mouse is waterdicht (IP65) en 
makkelijk te desinfecteren met medische sprays en 
wipes. Door het naadloze ontwerp kunnen bacteriën 
zich niet vestigen. Een essentieel instrument in de 
operatiekamer, intensive care, praktijk en overal 
waar hoge hygiëne eisen worden gesteld.

Referenties 

Het Medigenic toetsenbord is ontwikkeld door een ziekenhuis (UCLH) voor ziekenhuizen. Om deze reden wordt het 
wereldwijd gebruikt in honderden ziekenhuizen. In Nederland o.a. al door het AMC en UMCG.

Compliance Medical Keyboard
Het medische toetsenbord dat is ontwikkeld voor 
ziekenhuizen, door een ziekenhuis. In seconden te 
desinfecteren en weer klaar voor gebruik. De unie-
ke “cleaning alert” helpt personeel aan de hygiëne 
te denken en reduceert daarom bacteriële versprei-
ding tot wel 94%.

Compliance Compact Medical Keyboard
Bij dit smallere model zijn de functietoetsen prt scr, 
home, end, etc bereikbaar via de fn-toetsen. Door 
het formaat past het makkelijker in een lade of op 
plekken waar beperkte ruimte aanwezig is zoals op 
een mobiel werkstation. Ook is het keyboard te mon-
teren met de VESA-mount die achterop aanwezig is.

Essential Keyboard

Het budget-model van de Medigenic 
lijn, zonder cleaning alert en backlight.

Art.nr. ITMGIP66CKBNL / BE
Medigenic Compliance medisch toet-
senbord voor Nederland of België

Art.nr. ITMGIP66ESKBNL / BE
Medigenic Essential medisch toet-
senbord voor Nederland of België

Art.nr. ITMGIP66SM
Medigenic medische muis

Art.nr. ITMGIP66CCPNL / BE
Medigenic Compliance Compact medisch 
toetsenbord voor Nederland of België

Purekeys & Medigenic



Contactgegevens 
All Modul

All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31

8900 Ieper
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F: + 32 57 280 117
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3454 PS De Meern
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Added value in healthcare logistics & IT

Zebra 
 barcodescanners 
en printers



Barcodescanning aan het bed van de patiënt is 
cruciaal om de patiëntenzorg te verbeteren en 
zorgverleners in staat te stellen medicatie te con-
troleren, dossiers te raadplegen, tests te bestellen, 
monsters te verzamelen en meer. Zebra scanners 
bieden deze realtime zichtbaarheid die u de infor-
matie geeft die u nodig heeft om ervoor te zorgen 
dat de juiste patiënt het juiste medicijn, op het 
juiste moment, in de juiste dosis, via de juiste route 
krijgt. Ondersteund door een beveiligd netwerk 

zijn ze ook de essentiële mobiele tools om de 
 operationele efficiëntie te verhogen, zodat u weet 
wat u heeft, waar u het heeft en waar het heen 
moet. Het resultaat is verbeterde patiëntveiligheid 
en gestroomlijnde processen in alle domeinen van 
de gezondheidszorg - van opnames en laboratoria 
tot de apotheek en patiëntenkamers. 

  Kijk voor alle informatie over Zebra op 
www.allmodul.nl/zebra

Barcodescanners van Zebra

Zebra DS4608-HC barcode handscanner

Zebra DS2208-HC barcode handscanner

Zebra DS8100-HC barcode handscanner serie

Zebra scanners, mobiele computers en printers

Zebra barcodescanners
Handscanners DS4608 & DS8100 series

Zebra’s uitgebreide portfolio met oplossingen biedt realtime inzicht in alles, van producten tot mensen, 
waarbij zeer nauwkeurige operationele gegevens worden verstrekt, niet alleen over waar de dingen zijn, 
maar ook de staat waarin ze zich bevinden. Hierdoor kan men gegevens gebruiken om beter geïnformeerde 
beslissingen te nemen en realtime te reageren.

  Kijk voor alle technische specificaties op www.allmodul.nl/zebra

DS8100 / DS8100-HC
General Purpose 

ARRAY
IMAGER

1D
2D

1.8M

IP42

DROP

FAR
93.5 CM

NEAR
2.8 CM

DS8108

DS8178

TEXT
OCR

ANTI
BACTERIAL

DS4608-HC
General Purpose

ARRAY
IMAGER

1D
2D

1.8M

IP52

DROP

FAR
36.8 CM

NEAR
2.0 CM

TEXT
OCR

ANTI
BACTERIAL

DS2208-HC
General Purpose

ARRAY
IMAGER

1D
2D

1.5M

IP52

DROP

FAR
36.8CM

NEAR
1.5CM
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Zebra Mobiele computers TC50 serie

Zebra Mobiele computers 

TC20 serie

Standaard zijn deze apps geïnstal-
leerd op de mobiele computers.

Zebra Mobiele computers TC70 serie

Zebra mobiele computers

Mobiele computers TC20, 50 & 70 series

  Kijk voor alle technische specificaties op www.allmodul.nl/zebra
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  Kijk voor alle technische specificaties op www.allmodul.nl/zebra

Zebra printers
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Zebra ZD510 polsbandprinter

Gemakkelijk verwisselbare cartridge

Zebra ZT400 printer serie

Direct Thermal & Thermal Transfer

Zebra ZD410/421 printers

Direct Thermal, Thermal Transfer 

& Ribbon Cartridge

Met een optioneel verkrijgbare externe batterij 
is er geen vast stroompunt meer nodig.

Met een optioneel verkrijgbare externe batterij 
is er geen vast stroompunt meer nodig.

Zebra ZQ630 printer

Mobiele printer (RFID)

Thermisch printen

300 DPI

MM/S
102

203 DPI

MM/S
152

SERIAL

56 mm
ZD410

104mm
ZD421

Mobiele printer

LINK
OS

203 DPI

MM/S
115

Flash

512
MB

SERIAL

104 mm

Mobiele printer

ZQ630

LINK
OS IP 54 1.8M

DROP

19
mm

25
mm

30
mm

LINK
OS

300 DPI

MM/S
254

600 DPI

MM/S
102

203 DPI

MM/S
356104mm

ZT411
168mm
ZT421

SERIAL PARALLEL

RFID

LINK
OS
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Added value in healthcare logistics & IT

Datalogic 
 barcodescanners
Handscanners & PDA’s



Speciale COW clip om de 
scanner in vast te hangen.

 √ Datadoorgifte met USB, radiogolven of bluetooth.
 √  Behuizingen die geschikt zijn voor desinfectie
middelen, behandeld met antimicrobiële toe
voegingen.

 √ Motionix™ bewegingsdetectietechnologie voor 
naadloze overgangen in leesmodus.

 √ Omnidirectioneel lezen van 1D, 2D, postcodes, ge
stapelde en samengestelde barcodes en puntcodes.

 √ Zeer nauwkeurige leesprestaties.
 √ Uitgebreide leesafstanden en verbeterd vermo
gen om kleine, gecondenseerde, gebogen, slecht 
 bedrukte en reflecterende streepjescodes te scannen.

 √ Geavanceerde optiek voor bewegingstolerantie.
 √ Zeer goed zichtbare 4punts richter met midden
kruis voor gericht scannen.

 √ Mogelijkheden voor het vastleggen van afbeeldin
gen en het scannen van documenten.

 √ Datalogic’s gepatenteerde ‘Green Spot’ technologie 
en exclusieve 3GL™ (3 groene lichten) laat middels 
een groen lichtje zien of de scan goed gelukt is op 
het gescande oppervlak.

 √ Draadloze scanner wordt met inductie opgeladen.
  Kijk voor alle technische specificaties op 
www.allmodul.nl/datalogic

Voordelen en eigenschappen Datalogic 4500-HC barcodescanners

Datalogic barcodescanners
Gryphon 4500-HC handscanner
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 √ Uitstekende leesprestaties op 1D / 2D gedrukte 
 codes of op schermen van mobiele telefoons.

 √ Innovatief, uniek en compact ontwerp voor een 
nieuwe en moderne ervaring voor de gebruiker.

 √ Draadloze Bluetooth®technologie voor eenvoudi
ge koppeling met tablets, smartphones, laptops, 
notebooks, enz.

 √ Compatibel met Android, Apple iOS en Windows 
Mobileapparaten.

 √ Datalogic’s gepatenteerde ‘Green Spot’ technologie 
laat middels een groen lichtje zien of de scan goed 
gelukt is op het gescande oppervlak.

 √ Zeer goed zichtbare 4punts richter met midden 
kruis voor gericht scannen met efficiënte witte 
verlichting.

 √ Batchmodus: 2000 lineaire codes opgeslagen in het 
geheugen.

 √ Behuizingen die geschikt zijn voor desinfectiemid
delen, behandeld met antimicrobiële toevoegingen.

 √ EASEOFCAREserviceplannen bieden een breed sca
la aan serviceopties om uw investering te bescher
men, zorgen voor maximale productiviteit en ROI.
  Kijk voor alle technische specificaties op 
www.allmodul.nl/datalogic

Voordelen en eigenschappen Rida DBT6400 barcodescanners

Rida DBT6400 handscanner
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 √ Ultraergonomisch, compact en robuust.
 √ 5 inch capacitief multitouch HDscherm met 
 Dragontrail™ gehard glas.

 √ Android 8.1 (Oreo) met mobiele services van Google.
 √  Door het draadloos opladen zijn er geen contact
punten nodig op het apparaat en het dock.

 √ Robuust met valweerstand tot 1,5 m / 5 ft op beton 
en IP65afdichting.

 √ Dualband wifi inclusief de nieuwste 802.11acstan
daard en 802.11r / k voor snel roamen.

 √ Volledige suite van mobiele connectiviteit voor 
spraak en data, met LTEAdvanced / 4G +.

 √ Geassisteerde GPS voor locatie gebaseerde apps.
 √ Bluetooth v4.2 draadloze technologie voor korte 
afstanden.

 √ NFC voor communicatie in de buurt.
 √ Geavanceerde 2D ultradunne imager met Data
logic’s gepatenteerde ‘Green Spot’ technologie voor 
het visueel weergeven van een succesvolle scan.

 √ Datalogic’s SoftSpot™ technologie voor inno
vatieve triggering via het touchscreen.

 √ Chemisch bestendige kunststoffen / behuizing 
 ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse 
schoonmaak met desinfecterende oplossingen.

 √ EASEOFCAREserviceplannen bieden een breed 
scala aan serviceopties om uw investering te 
beschermen, zorgen voor maximale productiviteit 
en ROI.

 √  Prachtig 5,7inch Full HDscherm in 18: 9verhou
ding met Gorilla™ gehard glas.

 √   Topdisplay met alarmfunctie: aan de bovenkant 
van de PDA is een klein een display waar alarm
meldingen op te zien zijn.

 √  Android 9 (Pie) met mobiele services van Google; 
Android Enterprise aanbevolen.

 √  Door het draadloos opladen zijn er geen contact
punten nodig op het apparaat en het dock.

 √  Kleurencamera’s voor en achter.
 √  Vingerafdruksensor voor veilige  verificatie.
 √  SafeSwap™ technologie geeft visueel aan wanneer 
het veilig is om de batterij te verwisselen.

 √  Robuust met valweerstand tot 1,8 m / 6 ft op beton 
en IP65 / 67 afdichting.

 √  Dualband MIMO WiFi met 802.11ac en 802.11r / k 
/ v voor snel roamen.

 √  Geavanceerde mobiele connectiviteit voor spraak 
en data, met LTE en Dual SIM.

 √  Geassisteerde GPS voor locatie gebaseerde apps.
 √  Bluetooth v5 draadloze technologie.
 √  NFC voor communicatie in de buurt.
 √  Geavanceerde ultradunne Megapixel 2Dimager 
met gepatenteerde ‘Green Spot’ technologie voor 
het visueel weergeven van een succesvolle scan.

 √  Datalogic’s SoftSpot™ technologie voor innovatieve 
triggering via het touchscreen.

 √  Chemisch bestendige kunststoffen / behuizing 
 ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse 
schoonmaak met desinfecterende oplossingen.

 √  Datalogic Shield, voor Androidbeveiligingspatches 
en OSupgrades, is inbegrepen bij EASEOFCARE.

Voordelen en eigenschappen 
Datalogic Memor 10 PDA

Voordelen en eigenschappen 
Datalogic Memor 20 PDA

  Kijk voor alle technische specificaties op 
www.allmodul.nl/datalogic

Datalogic barcodescanners
PDA’s Memor 10 & 20 
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Added value in healthcare logistics & IT

Medische 
draagsystemen



CIMmed kabelgeïntegreerde draagarmen met keyboardtrays 
voorzien van medische PC’s en medische toetsenborden en 

muizen in een verkoeverkamer van AZ Delta in Roeselare
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CIMmed draagsystemen

Voordelen en eigenschappen

 √ Draagsystemen met geïntegreerde bekabeling 
voor optimale hygiëne en voorkomen van kabel 
beschadigingen.

 √ Grote gladde oppervlakken voor eenvoudige 
reiniging.

 √ Traploze verstelbaarheid zorgt voor perfecte 
 positionering met minimale inspanning.

 √ Scherm blijft te allen tijde in de juiste positie bij 
hoogteverstelling.

 √ Flexibel instelbaar zodat een optimale kijkhoek 
gecreëerd kan worden en het draagsysteem met 
de daarop geïnstalleerde apparatuur weinig ruim-
te nodig heeft.

 √ 5 jaar gegarandeerd onderhoudsvrij gebruik.
 √ 6-voudige veiligheidsfactor, waarmee maximale 
gebruikersveiligheid wordt gerealiseerd.

 √ EN60601-1 gecertificeerd.
 Lees meer op www.allmodul.nl/cimmed

Eigenschappen CIM-med kabelgeïntegreerde draagsystemen
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CIMmed
Draaiarmen

Verlengde draai-arm - light duty
De extra extensie zorgt voor meer reikwijdte de ruim-
te in. Men komt dichter bij de patiënt of de gewenste 
werkruimte. Het geheel kan na gebruik weer worden 
teruggedraaid naar de montagelocatie. Zo hangt er niets 
meer in de weg. Maximaal draaggewicht is 8 kg.

Draaiarm
Met deze oplossing creëert men afstand van de mon-
tagelocatie. Zodoende kan men het scherm bekijken 
vanuit twee (tegenovergestelde) perspectieven. Deze 
draagarm heeft niet de mogelijkheid om het scherm in 
hoogte te verstellen.

Ondiepe mount
Een oplossing die niet in de weg zit! Ideaal wanneer 
de ruimte beperkt is en in hoogte verstelbaarheid niet 
vereist is.

Verlengde draai-arm - heavy duty
De extra extensie zorgt voor meer reikwijdte de ruim-
te in. Men komt dichter bij de patiënt of de gewenste 
werkruimte. Het geheel kan na gebruik weer worden 
teruggedraaid naar de montagelocatie. Zo hangt er niets 
meer in de weg. Maximaal draaggewicht is 18 kg.

Quick release VESA houder
De quick release monitorhouder met een adapterplaat 
van VESA 75/75 of VESA 75/100 geeft de gebruiker de 
mogelijkheid om de monitor snel te kunen wisselen. 
Let er op dat de quick release adapter plaat los besteld 
moet worden.
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CIMmed
In hoogte verstelbare draaiarmen

In hoogte verstelbare arm voor hoge posities
Ideale oplossing wanneer de montagepositie buiten 
 bereik ligt. Perfecte oplossing om te monteren op pen-
dels, armen en horizontale rails, die boven een kabel-
goot zijn geplaatst.

Verlengde in hoogte verstelbare arm
Een bewegingsbereik van vrijwel vlak naar volledig 
uitgeklapt. Innovatief geintegreerd kabel-management.
Gladde doorlopende oppervlaktes met minimale naden 
om gemakkelijk te reinigen in het kader van infectie-
preventie. Onderhoudsvrije armen gedurende 5 jaar. 
Gemakkelijk beweegbaar en te manoeuvreren.

In hoogte verstelbare arm
Volledige kabelintegratie en infectie-preventie door 
gemakkelijk te reinigen oppervlaktes, maakt deze 
draagarm een ideale oplossing voor kritische zorg-
afdelingen. In hoogte verstelbaar voor ergonomische en 
individuele positionering van de monitor.

Verlengde in hoogte verstelbare arm voor hoge posities
Heb je meer bereik nodig voor je monitor? De enige 
mogelijke montagepositie is te hoog om een monitor te 
bedienen? 

Deze arm is speciaal ontworpen voor hoge montage- 
posities. De arm gaat naar beneden vanaf het eerste en 
tweede gewricht. Kabelmanagement geeft een mooie 
en schone oplossing. Een medisch gecertificeerde arm 
met een gemakkelijk te desinfecteren oppervlak. Daarbij 
geeft Cimmed 5 jaar garantie op deze draagarm.

In hoogte verstelbare arm met inklapbaar schrijf- en 
toetsenbordplateau

 √ Lateraal verstelbare en verlengde draagarm.
 √ Verticaal verstelbare en verlengde draagarm verkrijg-
baar.

 √ Z-beugel voor panel pc (VESA75/100) met kantel en 
rotatie mogelijkheid.

 √ Wegklapbaar toetsenbordhouder.
 √ Diverse bevestigingsmogelijkheden zijn beschikbaar.
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Overige CIMmed oplossingen

Mount voor medisch diagnostische apparaten

Mount voor wagens 
of desktop

WagenMount voor desktop

CIM wandsysteemMount IT liftL-bracket
Ook W-bracket en 

 Z-bracket beschikbaar
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Plafond- en wandsystemen

Wandgemonteerde monitor support arm

Deze medische arm wordt over het algemeen 
gebruikt i.c.m. met een terminal bij het patiënten-
bed. Deze draagarm kan worden gebruikt door 
patiënten en zorgmedewerkers. Het is bijzonder 
handig om medische direct informatie te tonen 
aan patiënten. De arm geeft gebruikers de 
mogelijkheid om het beeld vanuit alle hoeken te 
bekijken.

Plafond gemonteerde monitor support arm

Deze medische arm wordt normaal gesproken 
gebruikt met een aan bed geplaatste terminal. 
Dit is een ergonomische oplossing voor de 
patiënten en hulpverleners. Zij kunnen op deze 
manier gemakkelijk medische informatie tot 
zich nemen. Deze oplossing geeft de gebruiker 
de gelegenheid om vanuit diverse posities de 
informatie te bekijken.
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Implementatie

Professionele implementatie
Het inrichten van zorgverlenende instellingen kan 
gepaard gaan met turbulente momenten. We zijn 
gewend aan onze rol als laatste schakel binnen 
een nieuw- of verbouwtraject. Door onze jaren-
lange ervaring kunnen we omgaan met plotselinge 
 veranderingen.

De diensten die wij leveren gaan altijd in goed overleg 
met de opdrachtgever. Wij gaan schoon en geluidsarm 

te werk, volgens een vooraf vastgesteld draaiboek. 
Daarin kunnen natuurlijk wijzigingen plaatsvinden. 
Aan ons de taak om te improviseren, daadkrachtig in 
te spelen op veranderingen en u alles uit handen te 
nemen.

U kunt erop vertrouwen dat we uw medische IT werk-
plek volgens uw wensen  professioneel monteren en 
inrichten.
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Referenties

In veel zorginstellingen in binnen- en buitenland staan onze IT-producten. Hieronder een kleine impressie van geplaatste 
(Powered) COW’s, medische ladewagens met IT, medische AIO PC’s en divers medische randapparatuur. Wij zijn op dit moment 
vooral actief in Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Wij adviseren en exporteren ook buiten Europa.

Flevo Ziekenhuis - Almere (NL)

AZ Delta - Roeselaare (BE)

Erasmus MC - Rotterdam (NL)

KSW - Winterthur (ZW)

COW’s met medicijncassettes, 
 medische  toetsenborden en muizen

COW’s, medische AIO PC’s, draagsystemen, 
 scanners, medische toetsenborden en muizen

COW’s, ladewagens met IT, scanners, 
 medische  toetsenborden en muizen

Powered COW’s, 
 medische  toetsenborden en muizen
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