Medicinskåp Rejäl

Medicinskåp Rejäl är konstruerat för
förvaring av narkotiska preparat

”Medicinskåp Rejäl är lämpligt för dem som ställer
extra höga krav på säkerhet”
Birgitta, avdelningschef, Örebro
Anpassat för förvaring av narkotiska preparat
Medicinskåp Rejäl är speciellt konstruerat och anpassat för att förvara
narkotiska preparat i läkemedelsrum, akutrum och behandlingsrum.
Skåpet är även lämpligt som förvaringsskåp på de äldre- och gruppboenden som ställer extra höga krav på säkerhet och utrymme.
Skåpet Rejäl passar också bra att använda i ambulansgarage, då
ofta med ett låssystem med extern läsare.

Medicinskåp Rejäl har ett väl utnyttjat
utrymme. Skåpet har flyttbara glashyllor,
i dörren finns två fack och en utfällbar
hylla för till exempel medicindelning.

Medicinskåp Rejäl
Vikt:

33 kg

Yttermått HxBxD:

620x410x260 mm

Plåttjocklek:

3 mm

Ytbehandling:

Vit pulverlack

Glashyllor:

3 st

Monteringsplatta:

Ingår

Skåpet finns med både vänster- och högerhängd dörr.
Wiktorson Hjälpmedel AB

•

Nejlikegatan 2 B, SE-703 53 Örebro

•

Vx 019-760 14 10

•

info@w-h.se

•

www.w-h.se

Medicinskåp Rejäl
Dessa lås kan fås som tillval till skåp Rejäl:
• El-låskista: Kan styras av extern läsare
• Mekaniskt
Båda låsen levereras med trycke och oval cylinder.
Skåpet kan även anpassas för:
• Salto
• Phoniro
• TimeLox
• DS 400, RFID
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.
Låset använder MIFARE-teknik samt NFC. Med ett lås med RFID
använder du till exempel en tagg eller nyckelbricka som identifiering
vid låset.
Det fungerar även med SITHS-kort och går att sammankoppla
med andra system där tagg eller kort används. Det går att styra
behörigheten till olika lås för olika personer. Uppgradering och
utbyte i befintliga medicinskåp med nyckellåsning är möjlig.
Detta system ger dig full kontroll. Läs ut en lista med vem som
öppnat eller försökt att öppna skåpet. Det gör det möjlighet att
styra behörigheten per lås för olika personer. Det kan till exempel
gälla via arbetstid eller behörigheten för ett arbetslag. Ge
personer tillfällig behörighet som följer medicindelegeringen.
RFID-låset finns för både skåplås till exempel medicinskåp och
för dörrar till exempel patientdörr och medicinrum. Båda låsen
administreras i samma programvara och ni kan ha behörighet
till utvalda medicinskåp samt dörrar.
Låset drivs av batteri. Beräknad på normal användning ger det
25 000 öppningar under tre år med medföljande batteri.
Låsen finns i vitt eller svart och kan monteras stående eller
liggande. Finns även med endast kod och med både kod +
nyckelbricka.

DS 400, RFID

Enkel installation och igångsättning gör att övergången
till smarta lås kan genomföras på kort tid.
På dörrens insida finns
en utfällbar hylla för till
exempel medicindelning.
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