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Waarom een Mobiel Werkstation?

• Het EPD (Elektronisch Patiëntendossier) vindt meer en meer 
ingang in de gezondheidszorg

• De arts kan voorschriften voor patiënten updaten/inbrengen op 
een ander moment of vanaf een andere PC of device

• In combinatie met een Medicart met keypad of andere 
vergrendeling kan de toediening van medicatie gecontroleerd 
worden en tevens direct afgevinkt worden in het EMD.

• Data kan aan het bed van de patiënt en doorheen de hele 
instelling geraadpleegd worden
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Roll-IT in gebruik

Afzonderlijk of in 
combinatie met een

Medicart

Staand of zittend
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Standaard kenmerken

•Grote autonomie

• Ergonomisch

•Robuust

•Wi-Fi bereik 
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Belintra Power Pack: Grote Autonomie
COW controller

• Intelligente batterijlader met geïntegreerde dubbele DC-DC conversie en een 
USB connectie naar de PC*

• Controleert de batterijstatus en genereert een logfile met relevante 
informatie over het laden/ontladen

• Laat een gecentraliseerd  management toe van alle Power Packs* (software 
voor centraal management is niet inbegrepen)

Belintra VRLA batterij

• Capaciteit 40 AH

• Status kan gevolgd worden

• op het PC scherm*

• via de LED indicator bovenaan
100-75% 75-50% 50-25% 25-0% Ladend

100-75% 75-50% 50-25% 25-0% Ladend

* In het geval van een lokaal geïnstalleerd Windows OS.
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Ergonomisch

• Elektrisch in de hoogte verstelbaar voor 
zowel zittend als staand gebruik en 
koppeling met de Medicart

• Hoogte-verstelbare arm voor PC scherm

• Ergonomische handgrepen om de Roll-IT 
te verrijden

• 4 dubbele zwenkwielen waarvan vooraan 
1 antistatisch met rem en 1 met 
richtingsfixatie voor een vlotte 
wendbaarheid
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Robuust

• Robuuste aluminium behuizing

• Ventilatie van de ingebouwde IT is 
voorzien

• Standaard opklapbare houder voor 
toetsenbord met mogelijkheid tot het 
gebruik van apart reinigbare klavieren

• Houders voor muis en scanner 
geïntegreerd in de opklapbare houder
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Sterk Wi-Fi Bereik

• Dual Band Wi-Fi (2,4/5 Mhz) zorgt voor een 
stabiele Wi-Fi verbinding doorheen de hele 
zorginstelling

• Minimaliseert werkonderbrekingen dankzij de 
sterke netwerkverbinding

Aanbevolen IT Pack
Gebaseerd op veelvuldige testen, worden de beste resultaten bereikt met: 

• Ingebouwde Intel® NUC i3 of i5 Mini PC

• Neovo X22 PC scherm of TX22 Touch scherm
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Productkenmerken
1. In hoogte verstelbare arm voor scherm

2. Knop voor hoogteregeling met snelle en stille motor

3. USB aansluitingen en een externe ethernet aansluiting

4. Haak voor koppeling met Medicart

5. Dual Band Wi-Fi

6. PC Aan/Uit Knop

7. Grote LED indicator bovenaan voor opvolging van de 
batterijstatus

8. Opklapbare toetsenbordhouder

9. Geïntegreerde muis- en scannerhouders

Optioneel Accessoire
1. Uitschuifbaar werkblad met muishouder



Aalbroekstraat 3, B-9890 Semmerzake

t. +32 (0)9 389 00 00 – f. +32 (0)9 389 00 90

www.belintra.com

* Foto’s en illustraties niet bindend

http://www.belintra.com/

