
De Medical Unit is een mobiele uitschuifbare Eerste Hulp unit die op 

elk gewenst terrein kan worden geplaatst. De unit is voorzien van 

een zeer uitgebreide professionele Eerste Hulp uitrusting, verrijdbare 

behandeltafels en AED.

Medical Unit
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Uw professionele hulpverlening bij zakelijke of 
publieksevenementen wordt geoptimaliseerd omdat een 
correcte en snelle gezondheidsbeoordeling bij ziekte, 
aandoening en letsel, het voorkomen van gevolgen en 
verergering en een correcte doorverwijzing wordt geregeld 
vanuit een volledig uitgeruste Medical Unit.
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Medical Unit
De Medical Unit is inzetbaar voor zowel Eerste Hulp- 
als Advanced Life Support –zorg dankzij de complete 
standaarduitrusting.

Kortom, de professionaliteit en uitstraling van de 
Medical Unit dragen bij aan het succes van uw 
hulpverlening!  
 
Eerste Hulp
Voor het publiek is de Medical Unit door de opvallende 
kleurstelling meteen herkenbaar als voorziening voor 
medische hulp. De Eerste Hulpverlening kan gebruik 
maken van de ruime voorraad verbandmaterialen. 
 
Advanced Life Support
Uw professioneel medische zorgteam staat in 
de gezondheidszorg garant voor een adequate 
beoordeling van de gezondheidstoestand en 
interventies bij verstoringen. De Medical Unit 
ondersteunt uw zorgteam met medische apparatuur 
zoals zuurstofvoorziening, manual override defibrillator, 
spoedkoffer en patientmonitor.
 
Technische informatie
De maximale afmetingen van de Medical Unit zijn
(L X B X H) 600 X 410 X 250 cm

Het totaalgewicht van de Medical Unit is
4.550 kg inclusief inventaris 
 
Stroomvoorziening
De Medical Unit is voorzien van een aggregaat voor 
permanente eigen stroomvoorziening.

Medical Unit uitrusting

De unit is standaard voorzien van
Medische apparatuur
• Patiënt Registratie Systeem
• Patiënt monitor
• Zuurstofvoorziening
• Manual Override Defibrillator
• Hulpmaterialen ALS zorg 
• Verbandmaterialen*
• 2 Elektrisch verstelbare behandeltafels
• Spoedkoffer

Faciliteiten
• Airconditioning
• Verwarming
• Keukenblok inclusief stromend water
• Koffie apparaat en waterkoker
• (Werk)verlichting in unit
• Opklapbare werktafel inclusief 4 krukken
• Communicatiesysteem
• Eigen stroomvoorziening
*Verbruikte materialen worden in rekening gebracht bij huurder
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