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ZARGES 

Решения за транспортиране и 

съхранение - от един доставчик! 

Медицина 



Предизвикателствата в 
болниците: 
 

 Безопасни и лесни работни 

процеси, фокусирани върху 

пациентите 
 

 Оптимизация на стоковите 

наличности 

 

 Подобряване на ефективността 

поради ценовия натиск 
 

 

 Canban: Работните процеси са 

базирани на реална консумация 

на лекарствени продукти в 

мястото на ползване 
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Логистичният поток в болниците 
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Логистични процеси в болниците : Примери 

Съхранение 
Мобилни 

организационни 
системи 

Транспортиране 

Доставки и 
изхвърляне 
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Разпределение на материалите и продуктите 

Медицински 
продукти Лечение 

Стерилни 
продукти 

Пране 

Отпадъци 

Канцеларски 



08.07.2016 5 

ZARGES – Решения за съхранение 

Съхранение 
Мобилни 

организационни 
системи 

Транспортиране 

Доставки и 
изхвърляне 



 ZARGES обслужване: 

 Консултации, анализи, 

планиране 

 Доставка и сервизиране 

 

 

 ZARGES продукти: 

 Модулни системи 

 Системи шкафове 
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Съхранение 
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Услуги: Планиране и ръководство на проекта 

Етап 1: Консултиране 
Определяне на необходимите продукти / 
Логистична концепция съобразно изискванията 
на всяка отделна болница. 
 
 

Етап 2: Анализиране 
Анализ на логистичните работни процеси / 
Изисквания. 
 
 

Етап 3: Планиране 
Планиране на различните зони на болницата на 
база резултатите от анализа и планирането 
(складове, зони за пациенти) 
 

Етап 4: Доставка 
Поддръжка при внедряване на работните потоци 
/ Нови продукти в организацията на работа / 
Структура на болниците. 
 

Етап 5: Сервиз 
Следпродажбено сервизно обслужване. 
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Продуктова гама – складиране и съхранение 
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Продуктова гама: Шкафове 

Поддържащи 
стени 

Стелажи за 
катетри 

Кутии за 
катетри 

Чекмеджета Стелажи Контейнери 
за отпадъци 
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Вътрешна организация и мобилно съхранение 

Съхранение 
Мобилни 

организационни 
системи 

Транспортиране 

Доставки и 
отпадъци 



 MPO – транспортни 

колички 

 MPO сестрински 

колички 

 Мобилни работни 

станции 

 Колички с рафтове RSO 

 Многофункционални 

колички 
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Вътрешна организация и мобилно съхранение 
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MPO колички 

• В болниците съществуват много 

разнообразни изисквания към 

сестринските колички и количките за 

обслужване 

• Специалното оборудване, базирано на 

индивидуални заявки на отделни 

болници, е задължително 

• Модулните комплекти от стандартни 

компоненти позволяват създаване на 

различни конфигурации съобразно 

индивидуалните изисквания на 

потребителите 
 

Колички за сестри Колички за медикаменти Колички за анестезия Колички за спешни случаи 
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MPO колички за доставка 

 
• Доставка на необходимите 

материали до клиента, на точното 
място и в точното време, винаги в 
отлично състояние 

 

• Покриване на най-високите 
хигиенни стандарти 
 

• Много лесни за почистване – 
всички части се изваждат без да 
са необходими инструменти 

 
• Използваните материали 

(алуминий, пластмаса и ABS) 
гарантират здравина и трайност 



 Сестрински/IT колички, базирани на 

ISO стандарт за дневни обиколки  

 

 Съхраняват картоните на 

пациентите за незабавно ползване 

през цялото време (в електронен 

или хартиен формат) 

 

 Различни решения за лаптоп или 

стационарен компютър (компютър-

екран или Thin клиент) и други IT 

устройства 

 

 

 Работно място, изградено със 

стандартни ZARGES продукти 
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Мобилни работни станции 



 Колички за транспорт и 

съхранение с ABS поддържащи 

стени за ZARGES модулни 

кошници 

 

 Стандартната конфигурация се 

състои от 7 височини и 4 

широчини 
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RSO колички с рафтове 



 Универсални колички с 

отворени рафтове 

 

 Сменяеми релси 

 

 Стомана с пластмасово 

покритие 

 

 Опционен материал - 

неръждаема стомана 
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Многофункционални колички + колички за събиране на медикаменти 
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Транспортиране 

Съхранение 
Мобилни 

организационни 
системи 

Транспортиране 

Доставка и 
отпадъци 



 Колички-шкафове 

 

 Колички-контейнери 

 

 FTS транпортни системи 

без участие на шофьора 
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Транспортиране 



 Колички-шкафове за 

безопасно, хигиенично и 

практично съхранение и 

транспортиране на бельо, 

медикаменти, консумативи и 

други трайни продукти 

 

 За вътрешно 

транспортиране, доставки до 

други локации, транспорт на 

бельо, за доставка или 

изхвърляне на отпадъци 
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Транспорт : Колички-шкафове 



 ZARGES колички-контейнери 

за транспортиране и 

съхранение 

 

 За вътрешно 

транспортиране, доставки до 

други локации, транспорт на 

бельо, за доставка на 

продукти или изхвърляне на 

отпадъци 
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Транспортиране: Колички-контейнери 



Предимства: 

 

 По-малко човешко участие за 

обработка на количките (= по-

малко разходи) 

 По-добро планиране на процеса 

на транспортиране 

 По-малко повреди при 

транспорта 

 

За ZARGES: 

 Специални решения 

 Необходимо е високо ниво на 

технически консултации 

 Основно за големи проекти 
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Транспортиране : FTS транспортна система без шофьор 
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Доставки и изхвърляне 

 Транспортиране на 

стерилни продукти 

 

 Системи за събиране на 

бельото и отпадъците 

 

 Пакетиране на опасни 

товари 

 

 

 


