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TeleMedBox ®
Mobilny Punkt TELEMEDYCZNY
Bezpieczeństwo i ochrona.
W dzisiejszych czasach, bardzo ważne jest zapewnienie badania pacjentom w izolowanej przestrzeni,
przed placówką medyczną, zgodnie z wszelkimi standardami obsługi zdalnej.
Nasz kontener zmniejsza ryzyko kwarantanny personelu i placówki a co za tym idzie wzmacnia
bezpieczeństwo systemu medycznego.
Zadaniem Centrum jest wsparcie placówek medycznych w dostępie do ich usług, personelu
medycznego, e-wizyty, e-recepty, e-skierowania i konsultacji medycznej.
Nasze punkty zostały  wyposażone w rozwiązania techniczne związane z nadzorem medycznym nad
chorymi w odległych miejscach co pozwala na ich pełną mobilność.
Dzięki naszemu punktowi wraz z telemedycyną i skojarzonymi systemami bezpieczeństwa możemy
uruchomić Rozproszone Centrum Medyczne zajmujące się całodobową diagnostyką i opieką medyczną.
Punkty medyczne BEESMED są gotowe do użycia bezpośrednio po dostawie.
Standardowe wyposażenie posiada funkcję automatycznej dezynfekcji (ozonatory, lampy UV-C)
Każdy punkt jest wyposażony w zdalny stetoskop firmy Stethomie www.stethome.com/pl
Nasz system obsługuje osoby głuche dzięki współpracy z Migam.pl www.migam.org

Istnieje możliwość wyposażenia punktu w dodatkowy sprzęt medyczny taki jak:

Badanie pulsoksymetrem
Sprawdzenie poziomu natlenienia organizmu oraz pulsu

NIBP
nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi

Pomiar Wagi Ciała

Pomiar Temperatury ciała
Przy pomocy bezdotykowego termometru.

EKG
Prawidłowość elektrycznej pracy serca.

System video połączeń

Mobilne punkty telemedyczne BEESMED umożliwiają szybkie zaopatrzenie medyczne bezpośrednio na
miejscu w nagłych przypadkach. Oferują wyposażenie zgodnie z przepisami o zakładach pracy, §38 (2)
„Wymogi dla pomieszczeń sanitarnych”
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Oferta:
TeleMedBox kontener
Cena: 49 000 zł netto
lub miesięczny abonament: 1900 zł netto (min. okres 6 miesięcy abonamentu),
Wyposażony w: + biurko,
+ krzesło,
+ łóżko dla pacjenta,
+ toaletę (wc + umywalka),
+ dozowniki do płynu odkażającego,
+ grzejnik.

TeleMedBox Standard
Cena: 79 000 zł netto + miesięczny abonament 200 zł
lub miesięczny abonament: 2900 zł netto (min. okres 12 miesięcy abonamentu)
Wyposażony w: +
 ozonator,
+ lampy UV-C,
+ komputer dotykowy,
+ system Video połączeń,
+ tłumacza języka migowego
+ biurko,
+ krzesło,
+ łóżko dla pacjenta,
+ toaletę (wc + umywalka),
+ dozowniki do płynu odkażającego,
+ grzejnik,
+ internet mobilny

TeleMedBox Standard+
Cena: 89 000 zł netto + miesięczny abonament 250 zł
lub miesięczny abonament: 3400 zł netto (min. okres 12 miesięcy abonamentu)
Wyposażony w: + ozonator,
+ lampy UV-C,
+ komputer dotykowy,
+ system Video połączeń,
+ tłumacza języka migowego,
+ biurko,
+ krzesło,
+ łóżko dla pacjenta,
+ toaletę (wc + umywalka)
+ dozowniki do płynu odkażającego,
+ grzejnik,
+ stetoskop telemedyczny- stethomie,
+ internet mobilny
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TeleMedBox Premium
Cena: 109 000 zł netto + miesięczny abonament 350 zł
lub miesięczny abonament: 4400 zł netto (min. okres 12 miesięcy abonamentu)
Wyposażony w: + ozonator,
+ lampy UV-C,
+ komputer dotykowy,
+ system Video połączeń,
+ tłumacza języka migowego,
+ biurko,
+ krzesło,
+ łóżko dla pacjenta,
+ toaletę (wc + umywalka)
+ dozowniki do płynu odkażającego,
+ grzejnik,
+ stetoskop telemedyczny- stethomie,
+ pulsoksymetr,
+ filtry hepa,

TeleMedBox Premium +
Cena: 129 000 zł netto + miesięczny abonament 350 zł
lub miesięczny abonament: 5400 zł netto (min. okres 12 miesięcy abonamentu)
Wyposażony w: + ozonator,
+ lampy UV-C,
+ komputer dotykowy,
+ system Video połączeń,
+ tłumacza języka migowego,
+ biurko,
+ krzesło,
+ łóżko dla pacjenta,
+ toaletę (wc + umywalka)
+ dozowniki do płynu odkażającego,
+ grzejnik, stetoskop telemedyczny- stethomie,
+ pulsoksymetr,
+ koncentrator tlenu,
+ klimatyzację,
+ filtry hepa

TeleMedBox na życzenie
Skonfigurujemy dla Ciebie dowolny kontener albo system kontenerów z potrzebnym sprzętem dla
Twojej specyfiki.
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Kontakt:

Arkadiusz Regiec
+48 691 145 544
arkadiusz.regiec@beesmed.pl

Patryk Karpowicz
+48 793 499 299
patryk.karpowicz@beesmed.pl
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