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Samtliga medicinskåp i vårt sortiment är framtagna i samarbete med erfarna medarbetare inom Svensk hälso- 
och sjukvård. Tack vare dessa människors kunskap och erfarenhet av daglig läkemedelshantering har vi idag
möjlighet att erbjuda flera unika skåpsmodeller, för vitt skilda behov, till många vårdgivande verksamheter. 

Utöver vårt ordinarie sortiment av medicinskåp kan vi även erbjuda framtagande av kundunika 
varianter där storlek, funktion och utseende kan anpassas efter varje behov och önskemål.

Medicinskåpen utrustas med önskade lås. Vi erbjuder digitala lås, kodlås 
och nyckellåsning samt vid behov, en kombination av dessa. 

Flertalet verksamheter beställer idag sina medicinskåp med digitala lås 
som öppnas med tag eller kort och alla öppningar registreras automatiskt. 

Skåpen levereras med monterade och färdigprogrammerade lås, vilket innebär 
att de omgående kan användas i den dagliga läkemedelshanteringen. 

Vi hjälper gärna våra kunder med utbildning, handhavande och support 
av våra digitala lås och tillhörande mjukvara.

Medicinskåpen kan även levereras utan lås och är då förberedda 
med rätt håltagning för installation av annat befintligt låssystem.

Digitala lås - full kontroll över verksamhetens medicinskåp

VI HJÄLPER DIG 
HELA VÄGEN!

Fråga oss gärna!
Vi hjälper gärna till 

med tips och råd för 
varje unik verksamhet
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tSkåpet är uppdelat i två sektioner. Den övre delen är avsedd för 

brukarens läkemedel och den undre för privata värdeföremål. 

Utdragbar delningsskiva kan användas som delningsyta och/eller skrivyta.

Plats för pärm/mapp liggande på delningsskivan, eller stående på djupet 
om hyllplan flyttas. Pärm/mapp kan även placeras stående framför hyllplan.

Flyttbara hyllor möjliggör den utformning som passar bäst 
för varje enskild brukares behov. 

Finns med både höger- och vänsterhängd dörr.

Som tillval kan skåpet utrustas med belysning och/eller värdebox Mini.

Medicinskåp för individuell förvaring av läkemedel

Niklas


