
Wiktorson Hjälpmedel AB  •  Nejlikegatan 2 B, SE-703 53 Örebro  •  Vx 019-760 14 10  •  info@w-h.se  •  www.w-h.se

Medicinskåp Wiola

Passar för flera olika typer av boenden
Medicinskåp Wiola är det perfekta valet för den som söker individuell 
och säker förvaring av läkemedel. Medicinskåpet är tillverkad i snygg 
melanin vilket ger en varm och hemtrevlig känsla, precis som en 
möbel. Skåpet är framtaget och speciellt anpassad för gruppboenden, 
servicehus och äldreboenden, där man söker det där lilla extra.
Har du speciella önskemål kan skåpet tillverkas i flera olika material 
och i de mått som passar dig.

”Medicinskåp Wiola är perfekt för den som söker
  individuell och säker förvaring” Birgitta, avdelningschef, Örebro 

Medicinskåp Wiola  
 1 lucka  2 luckor

Vikt:  11 kg 11 kg

Yttermått H x B x D:  390 x 360 x 305 mm  390 x 360 x 305 mm

Material:  Melamin, björk el. vit-lack Melamin, björk el. vit-lack 

Utrymme för pärm:  Ja  Nej 

Flyttbara hyllor:  4 st 4 st

Tillval säkerhetsbox.

En pärm får plats framför hyllorna och den 
nedfällda luckan passar bra som skrivyta.
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Medicinskåp Wiola

Medicinskåp Wiola med 1 lucka
Medicinskåp Wiola med 1 lucka levereras med fyra flyttbara hyllor 
som gör det möjligt att anpassa inredningen efter brukarens speciella 
behov. Tack vare en genomtänkt design finns det utrymme för 
förvaring av en pärm framför hyllorna. När luckan är i öppet läge 
kan den användas till delnings- och skrivyta.

Medicinskåp Wiola med 2 luckor
Medicinskåp Wiola med 2 luckor är indelat i två separata fack. Det 
vänstra facket kan till exempel användas av sköterskan och det högra 
facket för doserade läkemedel där övrig personal har tillträde. I höger 
fack finns ett smalt fack för medicinmappen. 

Ett annat användningsområde är att ett fack kan användas för medicin 
och det andra facket används som värdeskåp för den boende.

Tillval säkerhetsbox.

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.


