
Duurzaam, hygiënisch 
en strak vormgegeven

RVS Medisch 
Meubilair
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RVS Medisch meubilair
TechniCare verbetert de zorg. Dit doen wij door het continu 
innoveren en ontwikkelen van nieuwe producten voor de zorgsector. 
In samenwerking met ziekenhuizen en zorginstellingen creëren wij 
nieuwe innovaties die bijdragen aan een verbetering van de zorg. 
Zowel voor patiënt, als ook voor de zorgprofessional. Waar nodig 
ontwikkelen wij maatwerk oplossingen voor een optimaal resultaat.

Al jarenlang levert TechniCare voor 
ziekenhuizen in binnen- en buitenland 
divers medisch meubilair. Op vraag 
van, en in samenwerking met, heeft 
TechniCare een groot portfolio 
ontwikkeld met divers RVS304L medisch 
meubilair. Dit varieert van tafels tot 
onze Mobilyzer tot speciaal op maat 
gemaakte IC trolleys. 
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Vanuit schoonmaakbaarheid 
geven ziekenhuizen vaak de 
voorkeur aan RVS304L. Door de 
materiaaleigenschappen is en blijft dit 
eenvoudig schoon te maken, en borgt 
RVS304L een duurzaam product. Het 
is niet voor niets dat producten die 
TechniCare meer dan 10 jaar geleden 
geleverd heeft nog steeds dagelijks naar 
tevredenheid gebruikt worden.  

Proces in eigen huis
TechniCare heeft het gehele productieproces in eigen huis, wat ons de unieke 
mogelijkheid geeft producten te ontwerpen en te produceren zodat dit 100%  
aansluit bij uw wensen. 

Van de eerste ontwerp voorstel, tot 3D geprinte prototypes en de complete 
productie capaciteit, TechniCare helpt u hierin. Onder meer CNC draaien, frezen, 
lassen, buigen, afwerking en montage behoren tot de productiemogelijkheden  
van TechniCare. 

Portfolio
Het portfolio van TechniCare is door 
de jaren heen fors uitgebreid. Onder 
meer voor de afdelingen verloskunde, 
IC, OK en het facilitaire bedrijf levert 
TechniCare diverse producten en 
toepassingen.  

Deze brochure focust zich op het 
RVS304L medisch meubilair. Heeft u 
specifieke wensen of maatwerk vragen, 
laat het ons zeker weten.
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Specificaties

Materiaal RVS304L

Afmetingen 70cm x 45cm

Hoogteverstelling 80cm – 117cm

Wielen Vier wielen geremd, TENTE

Artikelnummer Omschrijving

15.046.04
RVS304L overzettafel in 
hoogte verstelbaar

15.046.06
RVS304L overzettafel in 
hoogte verstelbaar XL

Overzettafel in 
hoogte verstelbaar

Voor onder meer de Operatiekamers 
levert TechniCare een mooie hygiënische 
overzettafel. De overzettafel is volledig 
geproduceerd vanuit RVS304L en is in 
hoogte verstelbaar. 

De overzettafels zijn beschikbaar in 
een tweetal afmetingen, welke u onder 
kunt vinden. De tafels kenmerken zich 
door een strak design, een eenvoudige 
hoogteverstelling en goede en stille 
verrijdbaarheid.

Door middel van een voetpedaal 
is de tafel in hoogte te verstellen.

Meer informatie? Kijk op www.technicare.nl of bel 
één van onze adviseurs op 0180 499276
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Specificaties

Materiaal RVS304L

Afmetingen 73cm x 43cm

Hoogteverstelling 88cm – 123cm

Wielen
Vier wielen, waarvan 
twee geremd, TENTE

Artikelnummer Omschrijving

15.046.03
In hoogte verstelbare 
instrumententafel

Instrumententafel 
in hoogte verstelbaar

dit tafeltje biedt uitkomst op zowel 
de operatiekamer als de Intensive Care. 
Het instrumententafeltje biedt de 
mogelijkheid een steriel werkveld te 
creëren nabij de patiënt. Middels een 
voetpedaal is de instrumententafel 
eenvoudig in hoogte verstelbaar.

Daarbij bieden wij u de mogelijkheid de 
hoogteverstelling en afmetingen van het 
blad zelf te bepalen. Zo zorgt u ervoor 
dat het instrumententafeltje altijd past 
bij uw werkzaamheden én past binnen 
uw werkruimte.

Uiteraard bieden wij u de mogelijkheid 
deze instrumententafel op proef te 
zetten om zelf te ervaren hoe dit past in 
uw zorgsituatie. 
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Specificaties

Materiaal RVS304L

Hoogteverstelling
Aanwezig middels 
klemmechanisme

Artikelnummer Omschrijving

17.052.01
Schopemmer RVS304L, 
in hoogte verstelbaar

Schopemmer, 
in hoogte verstelbaar

In samenwerking met een aantal 
ziekenhuizen heeft TechniCare haar 
schopemmer ontwikkeld. De schop 
emmer is ontwikkeld voor optimaal  
gebruiksgemak en is ontwikkeld uit 
RVS304L.

De emmer is in hoogte verstelbaar 
en kan eenvoudig uit en in de houder 
geplaatst worden. Dankzij het handvat is 
de schopemmer eenvoudig te verrijden.
De houder kan zowel inclusief als 
exclusief emmer besteld worden.
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Specificaties

Materiaal RVS304L

Specificaties

-  Haken
-  DIN-Rail steunen
-  RVS304L draadmand
-   Steunen t.b.v.  

beensteunen

Hoogte 150cm

Afmetingen 80cm x 50cm

DIN-Rail 3 DIN-Rail steunen

Artikelnummer Omschrijving

14.037.01 OK accessoire trolley

OK Accessoire-trolley
OK Accessoire trolley van RVS304L 
voor gebruik op de operatiekamer in de 
nabijheid van de OK-tafel om tijdens 
de operatie accessoires op te bergen.

Tevens kan deze Accessoire trolley wor-
den ingezet in overige ruimtes binnen de 
OK-afdeling als opbergwagen. Zodat bijv. 
kussens voor buikligging, arm- en zijsteu-
nen, beensteunen etc. ook in deze trolley 
kan worden opgeborgen. De trolley is mo-
dulair op te bouwen, zodat u zeker bent 
van een optimale trolley voor al uw acces-
soires op de Operatiekamer. In meerdere 
ziekenhuizen gebruiken specialisten de 
trolley elke dag naar veel tevredenheid. 
Deze OK-Accessoire trolley van TechniCare 
kan op verzoek ook worden aangepast 
aan de wensen van uw OK-afdeling.

Meer informatie? Kijk op www.technicare.nl of bel 
één van onze adviseurs op 0180 499276
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Specificaties

Materiaal RVS304L

Afmetingen Verschillende lengtes aanwezig

Hoogte 25 mm

Art.nummer Omschrijving

08.070.02
DIN-rail steun 39 mm hoog, 
blank geanodiseerd

08.070.03
DIN-rail steun 77 mm hoog, 
blank geanodiseerd

08.070.05
RVS304L DIN rail. Prijs per 500 mm 
voorzien van 2 montage gaten 
t.b.v. 2 steunen incl. eind stoppen

08.070.06
RVS304L DIN rail. Prijs per 750 mm 
voorzien van 3 montage gaten 
t.b.v. 2 steunen incl. eind stoppen

08.070.07
RVS304L DIN rail. Prijs per 1.000 mm 
voorzien van 3 montage gaten 
t.b.v. 2 steunen incl. eind stoppen

TechniCare levert hoogwaardige DIN-
Rail, speciaal voor uw ziekenhuis in de 
juiste maat geleverd, in de juiste kleur. 

TechniCare levert zowel de DIN-Rail als 
de steunen, in diverse afstandshouders.
De DIN-Rail is verkrijgbaar in diverse 
afmetingen.  

DIN-Rail

Meer informatie? Kijk op www.technicare.nl of bel 
één van onze adviseurs op 0180 499276
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Specificaties

Materiaal RVS304L

Plateau Optioneel

Artikelnummer Omschrijving

12.043.01 Preventieplateau (o.a. MRSA)

12.043.05
Preventie plateau modulair, 
wit gecoat 

12.043.09
Wandmeubel t.b.v. 
2 type Doktersjassen

Modulair 
preventieplateau

Doordat het plateau modulair is, kunt u 
de indeling volledig naar eigen wens in-
richten, waardoor dit plaats biedt aan alle 
voorkomende preventiemiddelen op de OK. 

Denk hierbij onder meer aan:
 Handschoenen
 Mondmaskers
 Brillen
 Schorten
 Alcohol
 etc.

Door alles gecentraliseerd op te bergen 
bent u zeker dat medewerkers de juiste 
middelen gebruiken op de juiste plek, 
zodat dit ten alle tijde goed wordt gebruikt.

We zijn benieuwd naar hoe u dit wilt 
inzetten. Heeft u vragen of specifieke 
wensen? We horen het graag van u.
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Artikelnummer Omschrijving

16.025.01
Verrijdbare trolley 
incl. 5-voudige stekkerdoos 

Maatwerk

Voorbeelden

Naast deze standaard producten levert TechniCare 
veel maatwerk oplossingen voor de zorgsector. Doordat 
Technicare veel in contact staat met de ziekenhuizen, 
krijgt TechniCare veel vragen voor maatwerk oplossingen. 
Indien dit mogelijk is op het gebied van wet- en 
regelgeving, productiemogelijkheden en wensen, 
helpt TechniCare u graag verder.

Graag laten wij u enkele voorbeelden 
zien van maatwerk producten. 

Mobilyzer-Special
TechniCare heeft deze trolley 
ontwikkeld specifiek voor de 
ophanging van veel infuuspompen 
en monitoren bij de patiënt. Door 
het stabiele Mobilyzer-onderstel te 
gebruiken, borgen wij de stabiliteit 
en goede verrijdbaarheid van deze 
speciale toepassingen.  Door een 
stekkerdoos bij te voegen wordt 
voorkomen dat alle stopcontacten 
bezet zijn door de vele infuuspompen. 
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Artikelnummer Omschrijving

16.002.02 Beademingsstandaard t.b.v. IC 

Beademingsslang houder
In samenwerking met onder meer het 
Amsterdam UMC heeft TechniCare 
een nieuwe beademingslang houder 
ontwikkeld. Deze houder biedt veiligheid 
voor de patiënt en geeft de mogelijkheid 
om de slang op  elke gewenste positie 
te positioneren. Dit is belangrijk, gezien 
de patiënt toch regelmatig beweegt. De 
houder wordt gepositioneerd op DIN-Rail. 

Patiënten transport
TechniCare heeft in de afgelopen jaren 
veel ombouwen en tussenbouwen 
gerealiseerd voor ziekenhuizen en 
ambulancediensten. Dit zijn elke keer 
maatwerk projecten, waarbij in nauw 
overleg met het ziekenhuis de indeling 
wordt besproken. 

TechniCare heeft dit zowel gerealiseerd 
voor regulier patiënten transport alsook 
voor couveuse transport.

Artikelnummer Omschrijving

13.027
Opbouw en ombouw 
patiënten transport



Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)180 499 276
info@technicare.nl

www.technicare.nl

Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren 

door het leveren van technische innovatie. 

TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten, 

ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker. 

We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel 

en productie faciliteiten. Voor meer informatie: 

www.technicare.nl


