
ChronoFlex is de trauma klok welke speciaal ontwikkeld is voor 
de medische traumaruimtes. De ChronoFlex bevat key features ten 
behoeve van het proces in de trauma ruimten.

Door het flexibele karakter van de ChronoFlex is er een meervoudige 
functionaliteit; de ChronoFlex zorgt voor de trauma-timer, reanimatie-timer en 
tevens voor het NTP-gesynchroniseerde tijdweergave (loopt altijd op tijd).

Het ChronoFlex systeem voorziet in de eenduidige visuele weergave van de procestijd door 
middel van het hoogwaardige, duidelijk zichtbare 24” scherm. Met de bijgeleverde luidspreker 
zal duidelijk hoorbaar worden gemaakt wat de status is, dit gebeurd bij de overgangen van de 
tijdvakken en bij het starten, stoppen en pauzeren. 

De bovenstaande audiovisuele ondersteuning is tot stand gekomen door de samenwerking met trauma-
artsen en gebruikers van de meest toonaangevende medische centra in Nederland. 

Door middel van de meegeleverde eenduidige en intuïtieve afstandsbediening wordt het systeem eenvoudig bediend 
(stop, start, pauze, functie). Het systeem wordt compleet geleverd (ChronoFlex systeem incl. hoogwaardig medical-
grade ontspiegeld 24” weergavesysteem, luidspreker en bedrade afstandsbediening).

ChronoFlex systeem Afstandsbediening

ChronoFlex Prijzen
ChronoFlex Medical - Trauma & Reanimatie timer + NTP klok  € 4.900,- 
ChronoFlex Medical - Software Only      € 3.750,-
ChronoFlex Medical -  API Licentie      € 395,-

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW
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Trauma Timer
-  Ring vult zich in 1 uur
-  Ring met gekleurde “dots” die tijdvakken aangeven.
  0-10
  11-20
  21-35
  36-59
-  Tijdweergave Uren: Minuten : Seconden in midden van de klok 
 die de verlopen tijd aangeeft
-  Tijdweergave Uren: Minuten onder het midden van de klok
 die de totaal verlopen tijd aangeeft sinds de start van de timer
-  Spraak wanneer de timer gestart – gestopt – gepauzeerd wordt
-  Spraak op elke tijdvak overgang. Bijvoorbeeld: “10 Minuten voorbij”
-  Remote bediening: Start – Pauzeer – Stop (2x drukken is reset)

Reanimatie Timer
-  Ring vult zich in 2 minuten
-  Ring met gekleurde “dots” die tijdvakken aangeven.
  0-10
  11-20
  21-35
  36-59
-  Tijdweergave Uren: Minuten : Seconden in midden van de klok 
 die de verlopen tijd aangeeft
-  Tijdweergave Uren: Minuten onder het midden van de klok
 die de totaal verlopen tijd aangeeft sinds de start van de timer
-  Spraak wanneer de timer gestart – gestopt – gepauzeerd wordt
-  Spraak op elke tijdvak overgang. Bijvoorbeeld: “Nog 10 seconden”
-  Remote bediening: Start – Pauzeer – Stop (2x drukken is reset)

Reanimatie Timer
- Ring vult zich in 1 minuut
-  Blauwe “dots”
-  Datum weergave
-  Tijd weergave in gekozen tijdzone
-  Tijdzone weergave optie onder de tijdweergave
-  NTP gesynchroniseerd

ChronoFlex Prijzen
ChronoFlex Medical - Trauma & Reanimatie timer + NTP klok  € 4.900,-
ChronoFlex Medical - Software Only      € 3.750,-
ChronoFlex Medical -  API Licentie      € 395,-

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW


