Laboratorieudstyr

Blodtagningsvogn
Individuel højdejustering

Hvad siger brugerne?
Blodtagningsvognen fra Hounisen Laboratorieudstyr
er udviklet i tæt samarbejde med Odense Universitetshospital for at løse en række af hverdagens udfordringer
under blodtagningen.
Bioanalytikerne fra Afdeling KBF ved Odense Universitetshospital
foretager mange daglige blodprøver, og det stiller krav til blodtagningsudstyrets fleksibilitet og ergonomi. Det skal blandt andet
være muligt at indstille udstyret hurtigt under de skiftende arbejdsforhold og efter medarbejdernes højde.
For at imødekomme medarbejdernes behov indledte Odense
Universitetshospital et udviklingssamarbejde med Hounisen
Laboratorieudstyr. Resultatet af samarbejdet er en fleksibel,
hygiejnisk og ergonomisk blodtagningsvogn, der kan
tilpasses medarbejdernes individuelle behov.
Vognen er fremstillet af solide kvalitetsmaterialer, der
gør den let at rengøre og hurtig at transportere rundt
- selv på tætbefolkede gange og små patientstuer.
Læs her, hvad bioanalytikerne fra Odense
Universitetshospital fremhæver ved den nye vogn.

“
”

“I mange af
vores funktioner har vi ikke
mulighed for at have samme
vogn. Så er det vigtigt, at det ikke
tager en halv time at indstille
vognen. Når vi forlader patienten,
så indstiller vi vognen lynhurtigt - faktisk mens vi går.”

“Systemet letter
arbejdsgangen, når vi er
ude for at tage blodprøver.
Det er genialt, at vi kan flytte
skraldespande og blanketholdere, så de sidder i den
rigtige side.”

“Vi bukker håndtaget
helt ind, så det fylder så
lidt som muligt på små stuer.
Det er vi nødt til at kunne i
situationer, hvor der er andet
personale samtidig, og hvor
vi skal kunne møve os ind.”

Gratis udlån i op til en måned
Oplev forskellen i dit eget laboratorium
De mange fordele ved blodtagningsvognen skal prøves.
Derfor tilbyder Hounisen Laboratorieudstyr op til en måneds
gratis udlån af den nye blodtagningsvogn.

Er du interesseret i at høre mere, eller vil du gerne have
besøg af en produktspecialist fra Hounisen, kan du ringe
på tlf. 86 21 08 00 - eller skrive en e-mail til salg@hounisen.com

Vi gennemgår alle fordelene sammen og vejleder i, hvilke tilvalg Ring eller skriv og få en aftale
der passer til dine behov, så du får mest mulig glæde ud af
Telefon: 86 21 08 00
vognen.
E-mail:

salg@hounisen.com
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Håndtag til højdejustering

Skriveplade med papirklemme

Totalmål
Mål for grundvognen:
51 cm (længde) x 68 cm (bredde) x 110 cm (højde)
Mål for vognhylder:
34,5 cm (længde) x 47,5 cm (bredde)
Mål for vognramme med hjul:
51 cm (længde) x 56,5 cm (bredde)

Ergonomisk tilrettet vognramme

Bestil direkte på tlf. 86 21 08 00

Hvorfor vælge blodtagningsvognen?
Høj eller lav - indstil vognen, så den passer til din højde

Ergonomi

Blodtagningsvognen kan højdejusteres individuelt på håndtag og vognhylder.
Det sikrer dig en korrekt arbejdsstilling, uanset om du foretrækker at foretage
dine blodprøver stående eller siddende.

Spar tid på rengøring

Hygiejne

Blodtagningsvognen er belagt med polyester og tåler temperaturer på op
til 80° C.
Den lukkede overflade gør det let og effektivt at rengøre vognen klinisk efter brug.

Hold styr på prøvesedler og patientinformationer

Funktionalitet

Med skrivepladen er dine blodprøvebestillinger altid lige ved hånden.
Du kan dreje pladen alt efter din placering i rummet, og med papirklemmen mister
du ikke vigtige papirer på farten.
Skrivepladen kan også fungere som et ekstra bord under blodtagningen.

Indret selv vognen med ekstraudstyr

Fleksibilitet

Der findes et væld af muligheder for individuel tilpasning af blodtagningsvognen.
Når du vælger ekstraudstyr, bestemmer du selv, hvordan du inddeler vognhylderne,
og hvor du placerer dine blanketholdere, kanylebøtter og skraldespande.
Det er også muligt at indrette vognen til en EKG-vogn.

Undgå udstyr, der forstyrrer arbejdsrytmen

Kvalitet

De store gummihjul minimerer rystelser under transport, og du undgår at støde
foden mod den ergonomisk tilrettede vognramme.
Kombinationen af en vognramme i kvalitetsstål og de letløbende gummihjul gør
vognen let at manøvrere rundt på små stuer og smalle gangarealer.

- eller på www.hounisen.com

Tilpas vognen efter dine behov
Du har mulighed for at foretage en række tilvalg, så blodtagningsvognen bliver indrettet
præcis efter dine ønsker og behov.
Kontakt kundeservice på tlf. 86 21 08 00 for vejledning i valg af ekstraudstyr.

Beskrivelse
Skriveplade, A4 m/papirholder
Blanket- og elektrodeholder, A5
Kanylebøtteholdere
Trådnetkurve, polybelægning eller rustfrit stål
Modulæsker eller hyldeinddelinger efter mål
Affaldsstativer
Trebenet jagtstol
Kanylebøtteholder
og hyldeinddelinger

Stolestativ

Blanketholder

Affaldsstativ
Trebenet jagtstol

Modulæsker

Hounisen – fordi det er enkelt!

En klassiker i nye klæder
Blodtagningsvognen fra Hounisen Laboratorieudstyr
er udviklet, så du kan tage dine blodprøver hurtigt og
ergonomisk korrekt.
Blodtagningsvognen er testet over en længere periode af
personalet på Odense Universitetshospital, og den bygger på
bioanalytikernes forslag til videreudvikling af de bedste egenskaber fra den oprindelige blodtagningsvogn.
Vi har blandt andet tilføjet justerbart håndtag og smart højderegulering på vognhylderne, så du minimerer slidskader i ryggen.
De store gummihjul gør vognen let at flytte og vende på gangarealer og stuer.
Læs mere om blodtagningsvognen i brochuren, og find ud af,
hvordan der er tænkt over hver en detalje på vognen.

Udviklet af brugerne - til glæde for alle

Hos Hounisen Laboratorieudstyr lytter vi til vores kunders
udfordringer og arbejder for at finde den løsning, der bedst
opfylder deres behov.
Vi går aktivt ind i udviklingsprojekter, hvis vi kan se, at det gør en
positiv forskel for vores kunder. Blodtagningsvognen er et godt
eksempel på et vellykket samarbejde, der kommer flere af vores
kunder til gode.
Tidligere har vi også udviklet et sikkert system til arbejde med
formalin udenfor stinkskab, og vi har ændret vores emballering af
objektglas, så kasserne er blevet lettere at flytte rundt på i laboratorierne.
Står du derfor med en udfordring i dit daglige laboratoriearbejde,
kan du skrive til Hounisens udviklingsafdeling på
salg@hounisen.com - så finder vi en løsning sammen.
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