Medicinskåp Flexibel

”Med medicinskåp Flexibel kan vi jobba effektivt
och vårdtagaren känner sig trygg” Carolina, blivande sjuksköterska,Örebro
Minimerar risken för stöld
Medicinskåp Flexibel är idealiskt för individuell förvaring
av läkemedel och är anpassat för att användas i gruppboende, servicehus, sjukhem och äldreboende. Skåpet
finns i två utföranden med en eller två dörrar.

Medicinskåp Flexibel
1 lucka

2 luckor

Vikt:

9 kg

9 kg

Yttermått H x B x D:

375 x 350 x 215 mm

350 x 350 x 170 mm

Plåttjocklek:

1,2 mm

1,2 mm

Ytbehandling:

Vit pulverlack

Vit pulverlack

Utrymme för pärm:

Ja

Nej

Flyttbara hyllor:

4

4
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Medicinskåp Flexibel
Flera olika typer av lås på alla medicinskåp
I våra medicinskåp finns möjlighet att sätta olika typer av lås.
Likalåsningsystem är den perfekta lösningen för den som behöver
tillgång till alla skåp genom en och samma nyckel.
Huvudnyckelsystem gör det möjligt att montera unika lås i varje
enskilt skåp, där samtliga skåp kan öppnas med en huvudnyckel.
Kodlås utan batterier är en kostnadseffektivt lösning, utmärkt för
den som i största möjliga mån vill undvika nycklar. Det mekaniska
låset kan förses med en gemensam egen vald sifferkombination,
samt har möjlighet till nödöppning med nyckel.
RFID-lås som öppnas med en tag eller kort erbjuder möjligheter att
styra och ha olika behörigheter, d.v.s. vilka skåp som personen har
tillgång till samt registrering av vem som har öppnat och vid vilken
tidpunkt.

Medicinskåp Flexibel med 1 lucka
Skåpet är väl genomtänkt med flyttbara hyllor för att kunna anpassas
till varje brukares olika medicinbehov. Pärmen placeras enkelt framför
hyllorna, det blir en påminnelse om att använda och fylla i medicinförteckningen. Dörren används med fördel som delnings- och skrivyta.

Medicinskåp Flexibel med 2 luckor
Skåpet är indelat i två separata fack. Ett fack används t.ex. av
sköterskan och ett till doserade läkemedel där övrig personal har
tillträde. Man kan också använda ett fack för medicin och det andra
som värdeskåp för den boende.
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