Datorplatta för vården med skarp bild

Vi har nöjet att presentera en MDD-godkänd Datorplatta. Denna surfplatta är
certifierad för vården och kan lätt spritas av. Nya modellen MD101 passar
inom sjukhusets alla avdelningar och ger dig snabb access till patientjournal,
bilder, övervakning, patient-parametrar och infusionspumpar. En nyhet med
hög prestanda för din verksamhet!
Denna smidiga datorplatta, speciellt utvecklad för vården och lämplig för
patientnära arbete, har en greppvänlig design och är lätt att bära med sig
mellan olika avdelningar. Levereras med Windows 10 installerat.

MD101 integreras lätt med övrig medicinsk utrustning och
är idealisk för arbete i farten!
I patientnära miljö kan MD101 integreras med andra medicinska system, precis som en dator.
Via den kan du övervaka och dokumentera det dagliga arbetet. Denna platta är lämplig inom
alla verksamheter såsom operation, endoskopi, patientövervakning, behandlingar och
undersökningar.

För allmänna utrymmen är plattan ett perfekt
alternativ. Placera MD101 i vänthallen för att
manövrera era kösystem och bokningar!

Fronten på surfplattan är slät och därmed mycket enkel att renögra. Skärmen är tillverkad i
kapacitiv multi touch, är lättmanövrerad och har dessutom en utmärkt upplösning
(1920x1200).
MD101 levereras med många finesser: bland annat ca. 8 timmars batteritid. Den har även:
trådlös överföring, GPS och dubbla kameror. Som tillval kan du även beställa ett VESA-fäste för
placering på valfri vagn.

Utmärkt upplösning (1920x1200)
Dubbla kameror
- för t.ex. videokonferens och streckkodsavläsning!

Datorplatta för vården - läs mer »

Vill du låna en demoenhet? Välkommen att kontakta mig!
Hälsningar Daniela, säljare JoR Medical

Vi ställer ut på Flisa!
Vi på JoR AB kommer att finnas på plats under kongressen. I vår monter finns bland annat den
nya surfplattan för vården. Vår hemsida uppdateras med mer information om vad vi visar, så
håll utkik där. Hoppas vi ses!

Mer om vad vi visar på kongressen »

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev? Avregistrera dig här »
JoR AB Knivsta/Försäljning/Service: 018-34 28 20, medical@jor.se
Datorer för vården. Vagnar för vården. Medicindispenser. Armar och stativ för vården. Tangentbord
och möss för vården. KVM Extendrar.
Välkommen in på vår hemsida: http://www.jor.se/medical

