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Introductie
Om optimale zorg te kunnen garanderen is snelle, 

flexibele service op het gebied van zorghulpmiddelen 

een vereiste. Een zorg apart, ofwel onze zorg. 

Voor de verkoop en levering van hulpmiddelen voor 

mensen die zorgafhankelijk zijn en zorgprofessionals, 

alsmede voor 24/7 merkonafhankelijk onderhoud en 

beheer van medische en facilitaire zorghulpmiddelen, 

is TR-Care hét juiste adres. Reeds vanaf de ontwerpfase  

denkt TR-Care graag mee. Of nu gekozen wordt 

voor een volledig nieuwe inrichting bij nieuwbouw 

of renovatie, een aanpassing van een bestaande 

ruimte of voor aanschaf van een compleet pakket 

zorghulpmiddelen om alle gewenste zorghandelingen 

zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren. 

Als importeur van zorghulpmiddelen van 

gerenommeerde Europese fabrikanten op het gebied 

van sanitair, hygiëne, tillen/transfer en slapen zorgt 

TR-Care graag voor de volledige uitvoering. Dit alles 

binnen budget en conform uw tijdsplanning. Dat is 

dé kracht van onze onderneming. Met een breed 

pakket aan diensten, 24-uurs service, jarenlange 

expertise en een enorme voorraad zorghulpmiddelen 

en onderdelen is snelle hulp zonder wachttijden 

gegarandeerd, ook op zon- en feestdagen.

Voor gegarandeerde 
continuïteit
wij denken,
wij ontzorgen,
wij verrassen.

Wie zijn wij?
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Voor service 
op maat
wij beheren,
wij onderhouden,
wij repareren.

Flexibele, snelle service
Budgetten zijn cruciaal in de zorg de laatste jaren. 

Inzicht in het eigen zorghulpmiddelenpark is daarvoor 

onontbeerlijk. Als TR-Care brengen wij dit voor u  

in kaart. Zo wordt per locatie nagegaan waar welke 

zorghulpmiddelen staan opgesteld, wat de exacte 

status is, het bouwjaar, het serienummer, het merk, 

het type en wanneer onderhoud is uitgevoerd. 

Vervolgens worden al deze data ingegeven in 

het ‘TR-portaal’, een in eigen beheer ontwikkeld 

softwarepakket voor zorghulpmiddelenbeheer. 

Jaarlijks wordt vanuit deze database per relatie een 

overzicht gegenereerd waarop per zorghulpmiddel  

is aangegeven wat de exacte status is, welke actie  

(lees: reparatie, vervanging of afkeur) genomen dient 

te worden en welke kosten daarmee gemoeid zijn. 

Een goede basis voor een budgetaanvraag of het 

maken van toekomstig beleid. Van elke zorginstelling 

waar TR-Care actief is, hebben zij een actueel 

overzicht dat als basis kan dienen voor een 

meerjarenplanning en budgettering.

Onderhoud wordt uitgevoerd op basis van  

een preventief of fullservice contract.  

Het eerstgenoemde contract omvat één  

keer per jaar regulier onderhoud en een  

keuring. Zijn er onderdelen nodig, dan  

dienen deze apart voldaan te worden.  

Bij een fullservice contract zijn onderhoud, 

reparatie, keuring en onderdelen inbegrepen. 

Ons onderhoud vindt plaats conform NEN-  

en ISO-normeringen en de geldende 

fabrieksrichtlijnen.

Alle uitgevoerde onderhoudsactiviteiten 

worden direct verwerkt in het ‘TR-portaal’.  

Met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord 

heeft u zo voortaan vanuit de hele wereld 

een actueel overzicht van de status 

van uw zorghulpmiddelenpark en/of de 

mogelijkheid om een reparatieverzoek  

in te dienen. 

Zorghulpmiddelenbeheer
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Het programma

Voor een 
totaalpakket
wij adviseren,
wij importeren,
wij installeren.

Plafondtilliften
In de zorgverlening is verantwoord tillen essentieel. 

TR-Care denkt daarom in een vroeg stadium al mee 

over de aanleg van plafondtilsystemen. TR-Care heeft 

een plafondtilsysteem van Nederlandse makelij in 

haar pakket dat is uitgerust met het unieke Sensor 

Motion-systeem. Bij dit systeem zijn alle koppelingen, 

wissels en rotondes uitgerust met sensoren, welke 

volautomatisch geactiveerd worden door de tilliftunit.

Patiëntentilliften
Verder zijn er in het programma diverse passieve  

en actieve tilliften. Deze ‘lean en mean’ vormgegeven 

praktische patiëntentilliften zijn licht verrijdbaar 

en makkelijk te bedienen vanaf diverse zijden door 

middel van een handbediening met reksnoer.

Hygiëne
Met de reinigings- en desinfectieapparatuur (zoals 

bedpanspoelers en urinezaksnijders) van TR-Care  

is het mogelijk volautomatisch urinezakken, 

bedpannen en/of waskommen te reinigen  

en te desinfecteren. 

Standaard zijn al deze in RVS 1.4301 uitgevoerde 

modellen energie-efficiënt, optimaal instelbaar, 

werken volgens het ‘handen af’-principe, hebben 

een uniforme uitstraling, een laag waterverbruik en 

gebouwd conform de geldende WIP-richtlijnen.

Sanitair
Voor ouderen en minder-validen die zo 

lang mogelijk in hun eigen vertrouwde 

omgeving willen blijven wonen, levert 

TR-Care modern vormgegeven, sanitaire 

hulpmiddelen voor de inrichting 

van toiletten en badkamers. Dit 

badkamerconcept is ruimtebesparend, 

ergonomisch en biedt de gebruiker 

optimale bewegingsvrijheid. Het pakket 

omvat diverse modellen wastafels, 

douches, baden, toiletten, douche-/

badstretchers, badliften en wandbeugels. 

Alle sanitaire hulpmiddelen zijn in diverse 

hoogtes verstelbaar.

Slapen
Tevens biedt TR-Care een uitgebreid 

assortiment zorgbedden met een optimaal 

comfort. Voor diverse typen klantgroepen 

heeft TR-Care innovatieve oplossingen in 

haar pakket. Van een in hoogte verstelbaar 

bed, een tentbed, een ultralaag (tot 6 cm 

laag) bed, anti-decubitus matrassen (tot 

graad 4) tot een complete zit-slaapkamer 

uitrusting. Het assortiment van TR-Care 

onderscheidt zich door functionaliteit, 

degelijkheid, flexibiliteit, duurzaamheid  

en een prachtige vormgeving.

160532 TR-Care Brochure V9.indd   6-7 30-09-16   15:10



Hoogwaardige zorgoplossingen

Faradaystraat 17
6718 XT Ede
085 485 83 90

Kwaliteit en veiligheid
De basis van al onze duurzame producten. 
Geen concessies. 

Excellente service
Hulpmiddelenbeheer. 
24-uurs service op locatie
(ook op zon- en feestdagen).
Merkonafhankelijk onderhoud.

Persoonlijk contact
Vaste contactpersoon,  
direct antwoord, geen wachttijden.
Vakkundig en flexibel.

Resultaten
100% werking en tevredenheid 
gegarandeerd.

Innovatie
In hoogte verstelbare sanitaire 
hulpmiddelen, sensorgestuurd 
plafondtilsysteem, speciale bedden. 
TR-portaal voor optimaal beheer  
en budgetadvies.

Maatwerk
Betrokken bij inrichten zorgruimtes 
(nieuwbouw en renovatie).
Van ontwerp tot uitvoering.

Faciliteiten
Eigen showroom met demoproducten.
Omvangrijk pakket producten en  
onderdelen uit voorraad leverbaar.  
Goed geoutilleerde servicebussen.

Wij bieden ...

info@tr-care.nl www.tr-care.nl
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