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Belintra presenteert in Houston opslag- en logistieke oplossingen
voor de zorgsector
SEMMERZAKE, 14 april 2014 – Belintra zal binnenkort deelnemen aan Medical World Americas,
waar het bedrijf behalve de nieuw ontwikkelde Steri-ID instrumentenmanden en de nieuwe
Steri-ID lussen ook een aantal oplossingen zal presenteren voor optimalisatie van opslag en
logistiek op de diverse ziekenhuisafdelingen.
Belintra zal het modulaire opslagsysteem Uflex presenteren, waarmee verschillende DIN-rekken, manden
en bakken kunnen worden gecombineerd voor een optimale inrichting van de opslagruimte.
Daarnaast zullen de Medicart-medicatiewagen voor urgentie en de Medicart met rolluiken worden
getoond. Het is de eerste keer dat deze medicatiewagens, met hun originele en hoogwaardige vormgeving,
in de VS te zien zijn. Elke wagen is uitgerust met de benodigde accessoires, zoals bakken en manden, en bij
de urgentiewagen een hartmassagebord, een naaldhouder, een serumhouder en een zuurstoffleshouder,
die integraal deel uitmaken van Belintra’s productaanbod.
Belintra zal demonstreren hoe de Medicart 1100 perfect kan worden gecombineerd met het mobiele
werkstation Roll-IT. Met de Roll-IT krijgt verplegend personeel direct toegang tot elektronische
patiëntendossiers.
Een essentieel onderdeel van de logistieke cyclus in ziekenhuizen is een optimaal intern goederenvervoer.
Met de modulaire ISO-verpleegwagens kunnen logistiek medewerkers, apothekers en verplegers eenvoudig
modulaire bakken van het opslagsysteem naar de verpleegwagens verplaatsen en vice versa. Verder zal een
aantal producten uit Belintra’s ruime assortiment linnen- en afvalverzamelaars te zien zijn.
De nieuw ontwikkelde Steri-ID instrumentenmanden en Steri-ID lussen maken op basis van RFIDtechnologie een optimale traceerbaarheid van instrumentenmanden en -containers mogelijk. Het
lokaliseren en identificeren van instrumenten tijdens de logistieke cyclus blijft een constant probleem. De
geïntegreerde Steri-ID tags bieden een hoogwaardig alternatief voor barcodestickers in het logistieke
proces op de CSA en OK.
Het assortiment nieuwe producten wordt gecompleteerd door de Steri-TOP deksels voor
instrumentenmanden, die niet alleen gebruiksvriendelijk zijn, maar ook gegarandeerd veilig in een steriele
omgeving.
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Medical World Americas is een nieuwe jaarlijkse conferentie en expositie waarop toonaangevende kennis
en innovatie binnen diverse medische specialismen worden gepresenteerd. Het evenement brengt
zorgprofessionals uit de hele medische sector bij elkaar: bestuurders en leidinggevenden van ziekenhuizen,
inkoopspecialisten, artsen, verplegers, wetenschappers, apothekers, fysiotherapeuten, onderzoekstechnici,
voorlichters en hulpdiensten.
“Belintra voegt zich bij een indrukwekkend mondiaal gezelschap van voortrekkers en vernieuwers in de
medische wereld”, zegt Christian Piencka, Director of Marketing for Medical World Americas. “De
gerenommeerde deelnemende organisaties en de verscheidenheid van aanwezigen en exposanten zullen
dit evenement tot een toonaangevend platform maken voor een betere patiëntenzorg.”
# # #

Belintra NV werd in 1965 opgericht in België en is een toonaangevende aanbieder van veilige, doordachte
logistieke oplossingen voor de zorgsector. Meer informatie over het bedrijf en de producten is te vinden op
www.belintra.com.

# # #
Medical World Americas Conference and Expo biedt een ongeëvenaard forum voor zorgprofessionals in
Noord- en Zuid-Amerika. Deze grote en voor de VS unieke vakbeurs is het resultaat van een
samenwerkingsverband tussen het Greater Houston Convention and Visitors Bureau en de Messe Medica
Düsseldorf. De conferentie en expositie zal plaatsvinden van 28 t/m 30 april 2014 in het George R. Brown
Convention Center in Houston, Texas.
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