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GEACHTE SPECIALISTEN
In deze brochure geven wij u een overzicht van onze mogelijkheden.
Zowel voor medical products als voor maatwerk en standaard
inrichting. Ziekenhuizen veranderen in Health Care Centers waarin
behandeling en verpleging een modulair onderdeel van een totaal
Health Care concept wordt.
Voor de uitvoering van dit concept hebben wij een productportfolio
samengesteld op basis van inrichtingscomponenten waarmee de
uitvoering van de werkzaamheden slimmer, ergonomischer en dus
gemakkelijker en efficiënter kunnen worden uitgevoerd.
Laat onze portfolio voor u en uw patiënten zijn werk doen.
Wij verzorgen graag een demo voor u in de kliniek.
Met vriendelijke groet,
Marc van Zoelen
Directeur

INTRODUCTIE
Van Zoelen Medical Products is onderdeel van Van Zoelen PI BV
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HUMANSCALE creëert innovatieve
oplossingen voor de gezondheidszorg waarbij
comfort, functionaliteit en veiligheid prioriteit
hebben. Ontworpen door de Humanscale
Design Studio met ergonomische expertise.
De TouchPoint Mobiele Technische Trolleys,
ViewPoint Technische Wandstations en
HealthPoint Technologie Kasten vormen
samen een essentieel assortiment voor de
hedendaagse gezondheidscentra.

POINT OF CARE
Logische functionaliteit en gebruiksgemak
zorgen ervoor dat uw focus op de patient
gericht kan blijven. Met onze trolleys en
wandconsoles is uw flexibiliteit en interactie
met de patient gewaarborgd en kan het werk
op een constante wijze worden uitgevoerd.

VIEWPOINT WALL STATIONS
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TOUCHPOINT TECH CARTS

HEALTHPOINT TECH CABINETS
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Auto Fittm Technology

POINT OF CARE OPLOSSINGEN

Volledige controle met de Touchpoint T7 trolley. Automatische hoogteverstelling die zich
aanpast aan de lengte van de verpleger. Perfecte flexibiliteit in gangen en smalle ruimtes.
Levert een veel betere communicatie tussen u en de patiënt op en u ervaart perfecte
interactie met de techniek van de trolley.
Werkt op stroom of met een sterke oplaadbare accu met een grote actieradius.
.

PC TROLLEY

LAPTOP TROLLEY

DRAADLOZE TROLLEY
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MEDlink™ MOBIELE TECHNOLOGY CART
designed by Humanscale Design Studio

MedLink™ , de nieuwe generatie van
beveiligde medicijnuitgifte per trolley
waarin eenvoudig de patientgegevens
kunnen worden teruggevonden. Dit
garandeerd een foutloze en veilige
uitgifte van medicijnen.

MedLink™ is ontworpen om de
foutkans tot een minimum te beperken
door middel van een gesloten system.

MedLink™ optimaliseerd de
werkzaamheden in het ziekenhuis en
bezorgd de medicijnen correct en op
tijd.
In aanvulling op de apotheek-efficiency
en zorgvuldigheid, stroomlijnt
MedLink™ tegelijkertijd de
administratieve vastlegging van de
medicijnuitgifte per patient.
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DISPLAYS
De V/Flex biedt een uitstekend comfort voor de verplegers. Flexibel en
verstelbaar en standaard voorzien van een zit-sta functie. Dat bevordert in
hoge mate de ergonomische werkhouding van 98% van de verplegers en
doktoren tijdens hun werkzaamheden.

De V/Flex kan worden uitgevoerd met keyboard armen. Naar keuze aan de
monitor of los daarvan. De bekabeling kan keurig worden weggewerkt. Een
oplossing dus voor elke denkbare ruimte.
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RADIOLOGEN WERKPLEK (PAC STATION)

VERZEKERD EEN OPTIMALE ERGONOMIE DOOR:

Elektrisch verstelbare diepte
voor een perfecte scherpstelling.

Kenmerken en opties:
• LED (energiezuinig en geen warmte) verlichting:
• indirecte verlichting
• werkplek verlichting
• achtergrond verlichting
• Volledig kabelmanagement
• Voetensteun
• Neigbaar blad 10°
• Akoestisch privacy scherm
(voorkomt overspraak tijdens uw verslaglegging!)
• CPU houder links of rechts
• Automatische instelbaarheid van de verlichting*
• Verkrijgbaar in diverse afmetingen en uitvoeringen
• Memory functie middels uw persoonlijke RFID tag

*Automatisch instelbare adaptieve verlichting verzekerd u van een
constante lichtopbrengst volgens Dicom part 14
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Elektrisch verstelbare hoogte
passend bij uw individuele voorkeur.

Elektrisch verstelbare hoek
plaatst de monitoren in de juiste
leeshoek.

Elektrisch verstelbaar tafelhoogte
op zowel zit als sta hoogte waarbij u
uw werkhouding kunt afwisselen en
daarmee meer beweegt op de
werkplek. Blad kan in een hoek van
10° neigen.
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CALMED CT 1400

CT INSUFFLATOR VOOR CT - colonografie

CT Colonografie is al snel ontwikkeld tot dé methode voor darmonderzoek naar kanker.
Uitermate belangrijk is een zorgvuldige uitvoering van het onderzoek met de juiste
insufflatie van de dikke darm. Met de carbon dioxide insufflator faciliteert u de hoogste
vorm van comfort voor de patiënt.
De Calmed CT 1400 insufflator heeft met haar unieke techniek het grote voordeel dat er
een constante druk van de gastoevoer. Tijdens het gehele proces kan de röntgenlaborant
zich op de patiënt en het continu proces concentreren en heeft geen omkijken naar volledig
automatische apparatuur.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Automatische controle van de gasdruk en gastoevoer tijdens het
proces.
• Optisch en akoestisch alarm bij afwijkingen van het standaard
proces.
• Eenvoudig te bedienen met een minimum aan voorbereidingen
• De apparatuur is beveiligd door een gepantserde trolley,
gecertificeerde drukregelaars een aarding.
• 3 jaar garantie
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THE CALMED CT 1400 INSUFFLATOR is uitgevoerd in een enkele of dubbele versie afhankelijk van de ruimte die u
tot uw beschikking heeft. Een beveiligde gaskoppeling tussen de gasfles en de controle unit voldoet aan alle
veiligheidsvoorschriften en regelgeving. Het Trolley frame wordt geaard. Alle wielen kunnen worden geblokkeerd.
Ophangers voor de slangensets zijn aan beide zijden van de Trolley te vinden waardoor u optimal in de ruimte en aan
beide zijden van CT scanner kunt werken.

De grote trolley is
functioneel ontworpen en
is eenvoudig te reinigen.
Het topblad doet dienst
als werkblad. Extra
tubesets kunnen
eenvoudig worden
opgeborgen in de
geïntegreerde locker. De
Trolley biedt veilig plaats
aan CO2 cilinders in
verschillende afmetingen.
Het aansluitsnoer is tot 5
meter verlengbaar.
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De kleine trolley is
speciaal voor kleinere
ruimtes ontworpen. De
trolley voldoet
eveneens aan alle
veiligheidskenmerken
en eigenschappen van
de grote trolley.
Deze trolley biedt
plaats aan een 2.5 liter
CO2 gas cilinder en
heeft een aansluitsnoer
van 2 meter.

DE CALMED TUBE SET
Is gemaakt van een
weekmakervrije-PVC.
Hierdoor vloeit het CO2 gas
van de insufflator naar de
patiënt. De tubelengte van
3.8 meter geeft u de
flexibiliteit van plaatsing van
het apparaat in de CT kamer.
Een 240 ml opvangzak voor
lichaamsvocht is onderdeel
van de tube en een Hydro
vuller van 0.1 micron
beschermd de insufflator
tegen verontreiniging.
De tube set is uitgevoerd met
een universele 9 mm katheter
met een silicone ballon die
wordt gevuld met lucht d.m.v.
een wegwerp injectiespuit.
De hoeveelheid lucht wordt
gekozen om de katheter
comfortabel voor de patiënt
te kunnen fixeren. De ballon
kan worden gevuld tot 90 ml,
met een diameter van 50 mm.
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MEDISCHE MATRASSEN
MEMORY FOAM
De toplaag van de matras bestaat uit:
• 4 cm in de lengterichting gegolfd Hyper foam.
Golfing in de matras geeft een optimal bed micro klimaat en een betere gewichtsverdeling.

De middenlaag van de matras bestaat uit:
• 7 cm in de lengterichting gegolfd in 7 zones.

De bodemlaag van de matras bestaat uit:
• 4 cm hoog-veerkrachtig schuim voor een solide basis en stabiliteit

Draag-gewicht ca. 120 kg.

VISCO PRO
De toplaag van de matras bestaat uit:

Belangrijk:
Bedoeld voor patienten
die gevoelig zijn voor decubitus
(doorliggen) en zweren,
Advies Prof. Seller:
Gewicht
tot 80 kg
tot 100 kg
tot 120 kg

• Een gegolfde pyramidestructuur met thermoactief viscoschuim
met een open celstructuur

De bodemlaag van de matras bestaat uit:
• zacht schuim
Draag-gewicht ca. 100 kg.

decubitus
en zweer-niveua
AD IV
AD III
AD II
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Het thermoactieve visco schuim
met open celstructuur kan in
verschillende dichtheden worden
besteld
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VISCO TOPPER SYSTEEM
De ziekenhuis “topper” kan op bestaande matrassen worden geplaatst en zorgt voor een extra bescherming voor de matras.
De “topper” is eenvoudig en snel aan te brengen door slechts een persoon.
The stof is zacht en na het uitpakken zonder kreuk.

Zonder rits te
verwisselen
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De topper is
geheel bekleed
en beveiligd
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MEDISCHE HOEZEN | ALLE HOEZEN ZIJN VERKRIJGBAAR CONFORM UW SPECIFICATIES
Voor medische toepassingen hanteren wij uitsluitend de hoogste kwaliteit voor textiel en stoffen. Medisch textiel ideaal voor ziekenhuizen,
klinieken, operatiekamers en verzorgingstehuizen.
Gemaakt van een polyester basis die is gecoat met een PU film. Het materiaal is waterafstotend, luchtdoorlatend, verminderd transpiratie,
brandvertragend, anti allergisch en anti schimmel. Eenvoudig te reinigen met een zachte doek met antiseptisch of desinfecterende middelen.
Wasbaar op 95O C met behoud van alle kenmerken.
vocht
lucht
Kan worden gesteriliseerd door middel van stomen op 134O C.
Wij bieden verschillende soorten textiel voor medisch gebruik.
Materiaal

33% PES / 67% PU

Gewicht

ca. 140g /m2

Waterproof ISO811

> 20.000 Pa

Luchtdoorlatend ASTE M 96

600 g&m&2&24h on 32,2oC

Stoom reinigen (134oC / 5 min)

JA

Bacteriedodend

JA

Antischimmel ASTM G21-96

Zeer goed

Antibacterieel & anti virus

JA

Öko-Tex Standaard gecertificeerd

JA

Brandvertragend BS 7175

CRIB 5
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hoes

veiligheidsmembraam
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DE TEAM KAMERS
Start met het gebruik van onze verbeterborden
voor een groot aantal toepassingen. Dagelijkse
werkzaamheden, Uitvoering, Agile Scrum,
Logistiek, Evacuaties etc. Maak de juiste analyse
om uw team output te verbeteren.
Zorg voor open en toegankelijk teamkamers.
Daar maakt het team het verschil!
Pauzes, rustmomenten en kennisuitwisseling.
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DE DOKTERSKAMER
De kamer van de dokter moet een efficiënte en patiënt vriendelijke
kamer zijn. Het gesprek en zicht op het beeldscherm is belangrijk voor
arts en patiënt om samen de diagnose en vervolgbehandeling te
bespreken. De patiënt moet zicht hebben op de kwaliteit van de
informatie over de behandeling en de verpleging. De arts moet zijn
werkzaamheden kunnen uitvoeren waarbij hij goed wordt begrepen.
Wij bieden u daar graag onze vele mogelijkheden voor aan.
Zowel standaard als maatwerk oplossingen.
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DAGLICHT OMGEVING
Duurzame en energiebesparende LED plafonds,
met een echte daglicht ervaring gecombineerd,
Met een blik op de natuur dat een sterke
toegevoegde waarde levert aan uw inrichting.
De hoogste kwaliteit Led daglicht systemen
geschikt voor plafonds en wanden.
Toepasbaar in recovery kamers, radiologie
onderzoeksruimten, patient behandelkamers,
wachtruimten etc.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN
• Aanzienlijke reductie van stress, angst en pijn
• Verbetering van het bioritme, gezondheid en herstel
• Reductie van verpleegduur en kosten

• Verbetering van de werkomstandigheden
• Reductie van vermoeidheid en (medische) fouten
• Sterke verbetering van de Kwaliteit en duurzaamheid van
organisaties
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CIRCULAIRE INRICHTING
REFURBISH, RECYCLE EN RESTYLE
Met een beter gezamenlijk milieu als doel, kunt ook u daar wellicht aan bijdragen met uw huidige inrichtingscomponenten.
In plaats van nieuw te kopen is het misschien interessanter om delen van uw huidige inrichting te gebruiken voor een nieuwe
inrichting (refurbish). Bijvoorbeeld het her stofferen van stoelen en overige zitmeubilair.
Of het vervangen van tafelbladen in plaats een hele nieuwe tafel te kopen.
Vraag ons naar de mogelijkheden en draag bij aan een duurzame wereld.
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OP MAAT GEMAAKT
Apotheek of ziekenhuis?
Elk project vraagt een andere en persoonlijke aanpak.
Wij kunnen uw hele project of delen daarvan perfect verzorgen.
Het ontwerp, de supervisie op de constructie en uitvoering van het
project kunt u aan ons overlaten; u zegt het maar.
Onze specialisatie is “key”, om zo vroeg mogelijk in het (uw) project
proces in te zetten en ons te laten meepraten over de oplossingen en
de haalbaarheid ervan.
Onze interieurbouwer is een full-service organisatie met alle expertises
op de juiste plek. Eigen ontwerpers, productontwikkeling, productie en
assemblage.
Wij gaan voor een heldere aanpak die zichtbaar is in onze resultaten.
Wij horen graag wat úw wensen zijn.
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MEUBILAIR
Standaard meubilair voor de kantoren en publieke ruimten zijn belangrijk om uw medewerkers en patiënten te ontvangen in een warme en gezonde omgeving.
Wij nemen dat deel ook graag voor onze rekening.
Meubilair voor:
• Recepties en entrees
• Wachtkamers
• Verplegend personeel
• Behandelkamers
• Kleedkamers
• Werkplekken en zitsta systemen
• Zittend werk (bureau - en lab-stoelen)
• Inrichting van archief systemen
• Ergonomische ondersteuning
• Balans zitproducten
• Restaurants
• Stilte – en gebedsruimten
• Rond het bed
• Lockerruimtes
• Akoestische oplossingen
• Multifunctionele ruimten
• etcetera…

MEDICAL PRODUCTS

receptie

wachtruimte

garderobe

akoestiek

kantoren

teamkamers

lockers

restaurant

signing

verlichting

informatie

ergonomie
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VOLG ONS
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