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En del av Wiktorson Hjälpmedel AB 

Medicinskåp FLEXIBEL, 1 lucka 

FLEXIBEL är väl genomtänkt med fly1bara hyllor för a1 kunna anpas-

sas varje brukares olika medicinbehov. Pärmen placeras enkelt fram-

för hyllorna, det blir en påminnelse om a1 använda och fylla i medi-

cinförtekningen. Dörren används med fördel som delningsyta och 

skrivyta.  

Må1: H:375 x B:350 x D:215 mm 

Medicinskåp FLEXIBEL, 2 luckor 

FLEXIBEL är indelat i två separata fack. E1 fack används t.ex. av skö-

terskan och e1 <ll doserade läkemedel där övrig personal har <ll-

träde. E1 annat användningsområde är a1 e1 fack är för medicin och 

e1 används som ”värdeskåp” för den boende. 

Må1: H:350 x B:350 x D:170 mm 

Medicinskåp REJÄL 
REJÄL är e1 medicinskåp i kra>ig 3 mm stålplåt anpassat för a1 för-

vara narko<ska preparat i läkemedelsrum, akut-rum och behandlings-

rum. Skåpet är även lämpligt som förvaringsskåp på de äldre-/

gruppboenden som ställer extra höga krav på säkerhet och utrymme. 

REJÄL har fly1bara glashyllor, i dörren finns två fack och en uAällbar 

hylla för bl. a medicindelning. REJÄL finns med höger el. vänster-

hängd dörr. 

Må1: H:620 x B:410 x D:260 mm 

Akutväske/Medicinskåp REJÄL XL 
REJÄL XL i 3 mm stålplåt är speciellt anpassad och framtagen för för-

varing av en akutväska.  REJÄL XL passar även utmärkt för förvaring 

av laptop, vik<ga pärmar eller narko<ska preparat.  

Må1: H460 x B630 x D:380 mm 



Medicinskåp WIOLA, 1-lucka 

WIOLA levereras med fyra fly1bara hyllor som möjliggör en inred-

ning anpassad e>er brukarens speciella behov. Tack vare en ge-

nomtänkt design finns det framför hyllorna utrymme för en pärm. 

Luckan är i öppnat läge både en delnings- och skrivyta.  

Må1:  H:390 x B:340 x D:250 mm 

MEDICINSKÅP  

Medicinskåp WIOLA, 2-luckor 

WIOLA, 2 luckor är indelat i två separata fack där höger fack har 

e1 smalt fack för en mapp el. tunn pärm. Höger del är då <ll för 

medicin och vänster del kan användas som värdefack.   

Må1:  H:390 x B:360 x D:300 mm 

Medicinskåp ASTRID 

ASTRID är e1 medicinskåp med en del för medicinen och en sepa-

rat låda för värdesakaer. I medicindelen finns plats för pärm fram-

för hyllorna som är fly1bara. Luckan används som skrivyta/

delningsyta.    

Må1:  H:530 x B:460 x D:310 mm 

Medicinskåp BEDA, med dörr. 

BEDA levereras med fyra fly1bara hyllor som möjliggör en inred-

ning anpassad e>er brukarens speciella behov. Tack vare en ge-

nomtänkt design finns det framför hyllorna utrymme för en pärm.  

Dörren är högerhängd.  

Må1:  H:390 x B:340 x D:250 mm 

Medicinskåp HJALMAR 

HJALMAR är e1 medicinskåp med en del för medicinen och e1 

separat fack för värdesakaer. I medicindelen finns plats för pärm 

framför hyllorna som är fly1bara. Luckan används som skrivyta/

delningsyta.    

Må1:  H:560 x B:360 x D:200 mm 
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