IT-løsninger for
helsevesenet

Added value in healthcare IT

All Modul helsetjeneste-IT produktassortiment
medisinsk mobil it

datamaskin på hjul

Medisinske vogner som
oppfyller akkrediterings- og
helseinstitusjonskravene
angående medisinutdeling.

utskiftbare batteripakker

Datamaskin på hjul i fire forskjellige
varianter og utførelser, koplingsbar
dph, solid high-end-dph, dph uten
motor og en budsjett-laptop-tralle.

batterier

Utskiftbare batterier slik at dine
medisinske apparater konstant kan
fungere på egenhånd.

cim-med
bæresystemer med integrerte kabler

Batterier for de fleste merker DPH-er.
Tenk også på muligheten for oppgraderinga av eksisterende strømtilførselsystemer fra SLA til LiNano.

tak- og veggsystemer

Diverse tak- og
veggsystemer for
medisinske apparater
og bildeskjermer.

Alle kabler som hører til de påmonterte apparatene er skjult på en
hygienisk og estetisk måte i huset
til de medisinske bærearmene.

medisinske tastaturer og mus
Kvalitet, brukervennlighet og hygiene kjennetegner de produktene vi
leverer. Vi tilbyr medisinske tastaturer
og mus som passer alle typer budsjetter og behov.

ams labelmaker
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vogner for medisinske apparater og it-utstyr

overføringsvogner

Universelle, høyverdige, stabile
vogner for mobil bruk av medisinske
apparater og medisinske bildeskjermer i medisinske omgivelser.

batteripakker

Avbruddssikre strømsystemer
(ASS), skilletransformatorer,
strømkabler, spiralledninger,
jordpotensialutjevningskabler
og stikkontakter

Meget kraftige batteripakker,
med utrolig stor batterikapasitet.

øvrige bæresystemer

Universelle, høyverdige, veggsystemer for
fiksering av medisinske
apparater og medisinske bildeskjermer i
medisinske omgivelser.

medisinske bæresystemer

multifunksjonelle veggsystemer

medisinsk strømforsyning

ass og øvrige medisinske elektriske
komponenter

medisinske vogner

(Modulære) overføringsvogner som er en ideell
komplementering til din
logistiske medisinkjede.

For eksempel:
√√ (Medisinske) nettbrettholdere
√√ Videokanonholdere
√√ Et cetera

medisinsk tilleggsutst yr

øvrig (medisinsk) utstyr
Vi leverer alle typer tilleggshardware, som:
√√ Tastaturer og mus
√√ RFID-kortlesere
√√ Strekkodeskannere
√√ (Etikett)skrivere
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Med All Modul Programvare Labelmaker kan helseinstitusjoner fra
nå av selv designe sine egne (RFID-)etiketter i tre trinn, samt skreddersy dem ut fra egne behov. Tenk bare på bruken av en logo eller
en stedsavhengig strekkode. Programvaren kan tilpasses for utskrift
i alle tenkelige formater og antall.
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Medisinsk mobil IT

programvare

smart eller løsning

medisinske datamaskiner og skjermer

medisinske vogner

medisinvogn

Egenskaper medisinsk lastevogn med IT

medisinske bæresystemer

√√ Diverse låsemuligheter: nøkkel, elektrisk med pin-
kode, RFID-kortleser (mulig med alle korttyper),
auto re-lock.
√√ Tilgjengelig med VESA- eller laptopholder for installasjon av mini-PC-er, tynnklienter eller Alt-i-ett-PC-er.
√√ Diverse batterivarianter tilgjengelige for langvarig
autonom funksjon til lave kostnader.
√√ Tilgjengelig i forskjellige høyder og kan deles inn
fleksibelt med standard 600 x 400 mm modulære
bakker og kurver i forskjellige høyder med tilpassede
inndelinger og med medisinkassetter.
√√ Kan også leveres i andre farger.

√√ Standardvogner kan leveres fra lager.
√√ Diverse tilbehør tilgjengelig: DIN-skinner, kanyleboksholder, såpedispenser, søppelbøtte, skanner
holder, hanskeholdere, etc.
√√ Hygienisk design med glatte overflater, avrundede
hjørner, uttakbare bakker og kurver med hjul med
minimal oppsamling av urenheter.
√√ Optimalisert for bruk med JCI- og NIAZ-akkrediteringsnormer.

Les mer på allmodul.no/medisinskevogner

kraftsystemer

Added value

medisinsk
tastatur
og mus

moduler
Se vår brosjyre
om moduler

Se side 17
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medisinske vogner

IT-hylle og VESA-holder

Strekkodeskannerholder

Elektroniske kodelåser

Bildeskjermkolonne

Ergonomisk skyvebøyle

IP68 medisinsk tastatur og
mus, for optimal hygiene
under medisindistribusjonen.

Medisinvogn i klinikken
All Modul både finner opp og leverer fremtidsrettede konsepter. Derfor er våre lastevogner spesialtilpasset for blant annet Erasmus MC i Rotterdam.
√√ En spesiell skyvebøyle med tilbehør innen rekkevidde. Ergonomisk modellert ut fra sykehusets behov.
√√ Skuffefronter i RAL-farge, helt på linje med fargene i
sykehusets øvrige interiør.
√√ Nummererte og forprogrammerte kodelåser av høy
kvalitet fra Schlagbaum.
√√ Hver medisinvogn har et unikt nummer som alle
delene er koblet til. Det gjør service og vedlikehold
enkelt.

√√ Bildeskjermkolonne med integrert strømforsyning.
Ved bruk av et unikt lukke- og opphengsystem på
undersiden er adapteren og strømkabelen lette å
installere.
√√ En universelt justerbar VESA-holder er festet på
oversiden av bildeskjermkolonnen.
√√ På samme kolonne er det også montert en IT-hylle
med justerbar strekkodeskannerholder. Denne kan
også brukes til annet tilbehør.
√√ Leveres klar til bruk.

Added value for Erasmus MC

zebra
strekkodeskanner
Se side 18

medisinsk tastatur
og mus
Se side 17

All Modul - Healthcare IT oplossingen - Medisinsk mobil IT

spiralledning inklusiv adapter
Se side 13
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Datamaskin på hjul

smart eller løsning

medisinske datamaskiner og skjermer

medisinske vogner

all modul
dph uten motor

programvare

Antistatiske hjul

Unikt bremsesystem

Egenskaper DPH uten motor

medisinske bæresystemer

√√ Justerbar skjermholder som kan heves, senkes,
vippes og dreies, slik at en optimal synsvinkel og
personvern oppnås.
√√ Komfortabel med integrerte, forformede håndtak.
Enklere å manøvrere, noe som reduserer tretthet i
armer og håndledd.
√√ Tastaturholder med musebrett som kan trekkes ut
til høyre og venstre.
√√ Høyden kan stilles manuelt for sittende og stående
arbeid.
√√ Kan leveres fra lager.
√√ Meget gunstig prisnivå.

√√ Mye tilbehør tilgjengelig som avtakbar medisinkassett, kanyleboks, søppelbøtte, flaskehus, såpedispenser og DIN-skinne.
√√ Passer blant annet til bærbare og alt-i-ett-PC-er med
interne batterier.
√√ Tilgjengelig med antistatiske hjul.
√√ Hjulene, som har bremser, er også enkle å betjene
med skotøy som brukes av helsearbeidere. Bremsen
på hjulet både aktiveres og deaktiveres med samme
fotbevegelse.
Les mer på allmodul.no/medisinskevogner

kraftsystemer

Added value

batteripakke
Se side 13
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medisinsk tastatur
og mus
Se side 17
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strekkodeskannere
Se side 18

@allmodul_ NO

1. Batteriet passer under benkeplaten

2. Søppelbøtte

3. Tilbehør på DIN-skinne

4. Strekkodeskannerholder

medisinske vogner

tilbehør

5. DPH med medisinkassett

6. Kombinasjonen av (VESA) bildeskjermholdere til Alt-i-ett-PC som er 24» og større.
Muligheter DPH uten motor
1. Det er lett å lage en motorisert DPH av en ikke-motorisert DPH, f.eks. ved hjelp av en batteripakke.
Dette er en mer kompakt energikilde enn de tradisjonelle energikildene. Dette gjør vekten lavere,
ergonomien bedre og antall deler med vedlikeholdsbehov mindre.
2. Søppelbøtte på spesiell holder.
3. Tilbehør på DIN-skinner.
4. Unik strekkodeskanner som egner seg for alle laptop-DPH-er. Ved bruk av denne holderen, som ikke

skrus fast i platen, vil benkeplaten forbli fri og lett å
rengjøre.
5. DPH uten motor med uttakbar modulær medisinkassett. Medisinkassetten er utført med en mifare-kodelås og mulighet for dataavlesning.
6. Kombinasjonen av en justeringsdel som kan stilles
opp og ned i høyden, den universelle VESA-holderen og den solide bildeskjermkolonnen, kan Alti-ett-PC-er som er 24" og større også meget godt
justeres i høyden og i ønsket betraktningsvinkel.

All Modul - Healthcare IT oplossingen - Datamaskin på hjul
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Datamaskin på hjul

medisinske datamaskiner og skjermer

medisinske vogner

modulære
løsninger for dph
Medisinkassett til
bruk med DPH-er

kraftsystemer

medisinske bæresystemer

programvare

smart eller løsning

Modulholder til
bruk med DPH-er
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Datamaskin på hjul
medisinske vogner

all modul
koplingsbar dph

Egenskaper koplingsbar DPH
√√ Kan justeres trinnløst i høyden slik at man kan jobbe
både stående, sittende og i kombinasjon med en
modulær vogn.
√√ Uttrekkbar tastaturholder med plass for tastatur
og mus.
√√ Kompakte dimensjoner.
√√ Enkel å koble til en modulær vogn.
√√ Tilgjengelig med VESA-holder for installasjon av
mini-PC-er, tynnklienter eller Alt-i-ett-PC-er.

√√ Diverse batteri- og laderkombinasjoner tilgjengelig
for autonom funksjon til lave kostnader.
√√ Ergonomisk og hygienisk design med rustfritt stål
og epoksybelagte metalldeler.
√√ Diverse tilbehør tilgjengelig: DIN-skinne, kanyleboksholder, såpedispenser, søppelbøtte, skannerholder, hanskeholdere, etc.
Les mer på allmodul.no/medisinskevogner

Added value

tastatur
og mus
Se side 18

medisinsk tastatur
og mus
Se side 17

All Modul - Healthcare IT oplossingen - Datamaskin på hjul

For de mange tilbehørene, se blant annet vår
lastevogn-folder.
www.allmodul.no/
lastevogn
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Datamaskin på hjul

medisinske bæresystemer

programvare

smart eller løsning

medisinske datamaskiner og skjermer

medisinske vogner

budsjett-
laptop-tralle

Egenskaper budsjett laptop-tralle
√√ Komfortabel med integrerte, forformede håndtak.
√√ Lav vekt.
√√ Oppbevaringsbakke og andre tilbehør tilgjengelig.
√√ Spesielt godt egnet til EKG.
√√ Kan leveres fra lager.

√√ Meget gunstig prisnivå.
√√ Tilgjengelig både i fast og høydejusterbar utgave.
√√ Kan leveres med høydejusterbar VESA-holder, vist
over i kombinasjon med nettbrettholder.
Les mer på allmodul.no/medisinskevogner

kraftsystemer

Added value

medisinsk tastatur
og mus

nettbrettholder

Se side 17
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Transportvogner
medisinske vogner

overføringsvogner
All Modul leverer diverse transportvogner for transport av blant annet medisiner fra apotek til avdelingene. Spør
oss om råd angående riktig vogn til din logistikkjede, dette kan være en ALVI, aluminium eller åpen rammevogn.

(pleie)avdelinger

Eksempel på en logistikkjede med
medisinske transportvogner

(de-)sentraliserte apotek

overføringsvogner

De (delvis) tomme kassettene transporteres til
det sentrale apoteket med overføringsvogner
fra (pleie)avdelingene.

Oppfylte kassetter
og/eller moduler
distribueres med
overføringsvogner
fra det sentrale
apoteket til
avdelingen, der
fulle (modulære)
bakker, kurver
eller kassetter
byttes ut med
tomme kassetter.

(Modulære)
medisinkassetter, -skuffer
eller modulære
bakker fylles på
nytt i det sentrale
apoteket.

All Modul - Healthcare IT oplossingen - Transportvogner
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vogner for medisinske
apparater og it-utstyr

medisinske bæresystemer

programvare

smart eller løsning

medisinske datamaskiner og skjermer

medisinske vogner

Medisinske apparatvogner

Egenskaper universale medisinske apparater og IT-vogner
√√ Universalvogner for bruk i medisinske omgivelser.
√√ Høyverdig, stabil, robust løsning for mobil bruk av
medisinske apparater og medisinske bildeskjermer.
√√ Enkelt å montere diverse bæresystemer for forskjellige apparattyper.

kraftsystemer

Added value

avbrudd
ssikre
strøm
systemer
Se side 13
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√√ Kan kombineres fleksibelt i samråd med brukeren.
√√ Mulighet for plassering av skilletransformatorer, avbruddssikre strømsystemer, kabler og stikkontakter
for medisinsk bruk.
Les mer på www.allmodul.no/medisinskevogner

medisinske
transformatorer
Se side 13

T +47 91 56 95 90

info@allmodul.no

www.allmodul.no

cim-med
medisinsk
bærearm
Se side 16

@allmodul_ NO

Medisinsk strømforsyning
medisinske vogner

medisinske batteriog strømsystemer

medisinsk strømforsyning

All Modul leverer forskjellige batteri- og strømsystemer for mobil bruk av medisinske apparater
og IKT-løsninger. Vi kan også ta oss av vedlikehold eller levere utskiftingsbatterier til bruk med
forskjellige merker DPH-er.
Utskiftbare batteripakker for bildeskjermer og batterier for de fleste merker DPH-er

medisinske bæresystemer

Avbruddssikre strømsystemer og øvrig medisinske elektriske komponenter

medisinsk tilleggsutst yr

Batteripakker
Egenskaper All Modul batteripakke
180 Wt / 50 000 mAh
1300 gram
6-8 timer
2 X 5 V 2,1 A / 2 X 5 V 1,0 A
12 V 2,5 A / 20 V 3,0 A

programvare

√√ Kapasitet:
√√ Vekt:
√√ Oppladingstid:
√√ USB- utganger:
√√ DC-utganger:

Les mer på www.allmodul.no/medisinskstrøm

All Modul - Healthcare IT oplossingen - Medisinsk strømforsyning
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Medisinske bæresystemer

medisinske bæresystemer

tak- og veggsystemer

Medisinske multifunksjonelle veggsystemer

Medisinske veggsystemer med bærearmer

Added value

strekkodeskannere

medisinsk tastatur
og mus
Se side 17
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øvrige bæresystemer

medisinske bæresystemer

Medisinske veggsystemer

Nettbrettholdere

Medisinske taksystemer

Monitorholder skrivebord

Videokanonholdere

Les mer på www.allmodul.no/bæresystemer
Added value

medisinsk tastatur
og mus
Se side 17

video
kanon
Se side 18
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Medisinske bæresystemer

medisinske bæresystemer

bæresystemer med
integrerte kabler

Egenskaper CIM-med bæresystemer med integrerte kabler
√√ Bæresystemer med integrerte kabler for optimal
hygiene og beskyttelse av kablene mot skader.
√√ Store, glatte overflater for enkel rengjøring.
√√ Trinnløst justerbart for perfekt posisjonering med
minimale anstrengelser.
√√ Skjermen forblir alltid i riktig posisjon ved høydejustering.
√√ Fleksibel innstilling slik at optimal betraktningsvin-

16
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kel er lett å få til, og bæresystemet med installerte
apparater trenger liten plass.
√√ 5 års garantert vedlikeholdsfri bruk.
√√ 6-gangers sikkerhetsfaktor gjør at maksimal brukervennlighet oppnås.
√√ EN60601-1 sertifisert.
Les mer på www.allmodul.no/cimmed

info@allmodul.no

www.allmodul.no

@allmodul_ NO

Medisinsk tilleggsutstyr

medisinske
tastatur og mus

All Modul er leverandør av ulike typer medisinske tastaturer og mus. Kvalitet, brukervennlighet
og hygiene kjennetegner de produktene vi leverer. Vi tilbyr medisinske tastaturer og mus som
passer alle typer budsjetter og behov. Alle våre hygieniske, medisinske tastaturer kan leveres
som QWERTY. Tastaturer og mus kan kjøpes separat.

medisinsk tilleggsutstyr

Les mer på www.allmodul.no
Egenskaper All Modul medisinske tastaturer og -mus
IP67-produkter:
√√ Tåler kortvarig neddykking i vann, støvfri og antibakteriell.
√√ Egnet til bruk med alle vanlige desinfeksjonsmidler.
√√ IP67-tastatur: Inklusiv 1 antibakterielt silikondeksel
følger med (også tilgjengelig separat). (kan også
bestilles separat).
Enkelt å rengjøre på grunn av jevn overflate.
Beskytter til USB-port. Knapp for å slå tastatur på/
av når det rengjøres.
√√ IP67-mus: rullehjul.

IP68-produkter:
√√ Vanntett, støvfri og antibakteriell.
√√ Egnet til bruk med alle vanlige desinfeksjonsmidler.
√√ Tåler oppvaskmaskin.
√√ IP68-tastatur: Nano-sølv antibakterielt belegg.
Lukket hus forhindrer tilskitning. Baklys med
justerbar styrke. Knapp for å slå tastatur på/av når
det rengjøres. Beskyttelse til USB-port som tilvalgsmulighet.
√√ IP68-mus: touch-rulling, beskyttelse til USB-port
som tilvalgsmulighet.

Added value

medisinvogn
Se side 4

datamaskin
på hjul
Se sidene 6 tom 10
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medisinsk
multifunksjonelt
veggsystem
Se side 14
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Tilleggsutstyr

øvrig maskinvare
All Modul leverer i tillegg til spesifikke medisinske produkter også maskinvare fra diverse merker
som Zebra, Dell, Igel, HP, Lenovo, Intel, etc. Vi kan også installere disse produktene på våre DPH,
medisinvogner og bæresystemer, så slipper dere å gjøre det.

(etikett)skrivere

medisinsk tilleggsutstyr

Skannere

18
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Tastaturer

Mus

Vi er også Zebra
business partner

Mifare® kortlesere

Monitorholdere

Videokanoner

All Modul as
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Medisinsk logistikkprogramvare
medisinske vogner

ams labelmaker
Med All Modul Programvare Labelmaker kan helseinstitusjoner fra nå av selv
designe sine egne (RFID-)etiketter, samt skreddersy dem ut fra egne behov.
Tenk bare på bruken av en logo eller en stedsavhengig strekkode. Programvaren kan tilpasses for utskrift i alle tenkelige formater og antall.

medisinske bæresystemer
kraftsystemer
medisinske datamaskiner og skjermer

Egenskaper AMS Labelmaker
√√ Personliggjør etikettene dine enkelt med din
logo eller andre elementer.
√√ Parametre som er lette å kontrollere.
√√ Flerspråklig.

programvare

√√ Sette opp etiketter i tre trinn.
√√ Det er lett å lage maler og dele dem med andre
avdelinger og steder.
√√ Auto-import av produktlister.
√√ AMS Labelmaker kan generere GS1-strekkoder
med en font som er gratis.

Les mer på www.allmodul.no/labelmaker

Added value

etikettskrivere
Se side 18

For mer informasjon om
merkingsmuligheter, se
www.allmodul.no/merking
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En partner du kan stole på
Med All Moduls mer enn 150 års samlede erfaring er vi eksperten med stor E innenfor medisinsk logistikk og medisinsk IT.
Hver kunde og avdeling har sine spesifikke ønsker. Vi hjelper deg gjerne med en skreddersydd løsning. Vi tenker gjerne
sammen med deg. Hvis det er nødvendig kan vi også tilpasse produktene våre slik at de passer perfekt til akkurat dine
behov. Vårt engasjerte ekspertteam sørger for at implementeringen går glatt fra a til å. Vi leverer ikke bare utstyret og
støttende programvare, men ved implementeringen tar vi oss gjerne av installeringen av disse delene for deg. Vårt mål er
alltid et optimalt resultat!
Våre resultater
De siste årene er vårt Health IT-assortiment vokst voldsomt! Det er blitt mer og mer kjent at All Modul er stedet
å gå for Health IT-produkter. I tillegg passer dette utvalget meget godt sammen med de modulære logistiske
assortimentet. Vi har installert talløse mobile løsninger,
tastaturer og mus, skannere og andre produkter på
forskjellige sykehus. Vi har inngått tette samarbeid med
en rekke kunder som har ført til utviklinger av produkter
i fellesskap. For at vi skal være klare for fremtidige utviklinger og kunne gi kundene våre best mulig support, har
vi utvidet vårt team av IT-spesialister voldsomt (www.
allmodul.no/team).

Hva du kan regne med:
√√ En totalleverandør
√√ Raske og nøyaktige leveranser
√√ Utmerket service
√√ Skreddersydde garanti- og serviceavtaler
√√ Mulighet for å levere produktene «Ready to roll»
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All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ypres
T: + 32 572 281 81
F: + 32 572 089 33
www.allmodul.be
info@allmodul.be

All Modul SARL
67 Rue de Luxembourg
59777 EURALILLE
T: + 33 328 501 840
F: + 33 328 501 774
www.allmodul.fr
info@allmodul.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

All Modul AS
Burudveien 47
1350 Lommedalen
T: +47 91 56 95 90

Med forbehold om trykk- og settefeil.
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