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Medicinskåp 

Medicinskåp tillverkat i kraftig 3 mm stålplåt för säker förvaring av läkemedel. 

Utmärkt för sjukvården. Skåpet är helt anpassat för sjukvården, passar bra som 
akut/jourskåp och till narkotiska preparat.  Lämpligt att montera i läkemedelsrum, 
behandlingsrum, expedition eller i korridor. 

Ett smidigt skåp med väl utnyttjad insida. På insidan av dörren finns en nedfällbar 
arbetskiva med kant. Tre flyttbara glashyllor och dörrfack som lätt kan tas ur och 
torkas av. 

Levereras med ett ABLOY EL582 ellås. Kan leveraras utan ellås, cylinder och trycke 
för montering av egna tillhandahållna komponenter. 
 
Finns även en lösning med RFID lås, kontakta oss för  mer info. 

Yttermått H x B x D (mm) 620 x 410 x 260 

Artnr: Benämning: Pris, från: 

43701 Medicinskåp Säkert med ellås, cylinder 

och trycke  

12.950:- 

43702 Medicinskåp Säkert exkl. ellås, cylinder 

och trycke  

6.995,00:- 

43703 Medicinskåp Säkert med mekaniskt lås 

och trycke 

9.500,00:- 

Medicinskåp ID Flex är idealisk för förvaring av läkemedel till boende på 
exempelvis servicehus, gruppboende, sjukhem och äldreboende. 

Medicinskåp ID Flex med en dörr: Dörren öppnas framåt och kan användas som 
arbetsyta. Skåpet har en väl utformad insida som maximalt utnyttjar utrymmet. 
Med flyttbara hyllorna anpassas det enligt behov. Plats finns för en A4 pärm. 

Medicinskåp ID Flex med två dörrar: Skåpet är indelat i två seperata fack. 
Fördelen med två dörrar är att tillträde till skåpet kan regleras. Ena skåphalvan 
kan t ex användas för de läkemedel endast sköterskan ska komma åt. Den andra 
skåphalvan kan t ex användas till vårdtagaren eller övrig personal . 

Medicinskåp ID Flex finns att beställa i två olika låssystem; likalåsning (likadant lås 
i varje skåp) och huvudnyckel (olika lås i varje skåp). 
För tillägg av  255.-/dörr kan det utrustas med mekaniskt kodlås. 
 
Lösning för att öppna med tagg eller kort finns också. Där registreras alla 
öppningar vilket förebygger svinn och stölder.  Tillägg RFID lås  1.600.-/ dörr. 

 

Flexibel 1 dörr: vikt-9 kg 

Mått  (H x B x D)- 375 x 350 x 215 mm; ståltjocklek   -  1,2 mm  

Flexibel 2 dörrar: vikt-9kg 

Mått  (H x B x D)- 350 x 350 x 170 mm; ståltjocklek   -  1,2 mm  

Artnr: Benämning: Pris, från: 

43711 Medicinskåp ID Flex, 1 dörr  1.495- 

43712 Medicinskåp ID Flex, 2 dörrar 1.750:- 

43713 Medicinskåp ID Flex, 1 dörr, kodlås 1.845:- 

43714 Medicinskåp ID Flex, 1 dörr, RFID-låsning 3.050:- 
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Medicinskåp 

Artnr: Benämning: Pris, från: 

43715 Medicinskåp Wiola, nyckellåsning 2900,00:- 

43716 Medicinskåp Wiola, kodlås 3200,00:- 

   

Medicinskåp Wiola i trä är idealiskt för förvaring av läkemedel till boende på 

exempelvis servicehus, gruppboende, sjukhem och äldreboende. 

Dörren öppnas framåt och kan användas som arbetsyta. Skåpet har en väl 

utformad insida som maximalt utnyttjar skåpets utrymme. Med de fyra flyttbara 

hyllorna anpassas skåpet lätt enligt behov. Framför hyllorna finns plats för en 

pärm.  

Skåpet kan levereras med fötter, för placering på bänk, bord eller golv. Skall 

skåpet placeras på vägg, levereras det med fyra förborrade hål, för enklast 

möjliga uppsättning.  

Följande låsmöjligheter finns: 

Nyckellåsning - två typer av låssystem. 

• Huvudnyckelsystem 

Här har alla skåp en unik nyckel som bara går till detta skåp. Två nycklar 

medföljer varje lås. Man kan köpa till huvudnyckel som går till alla lås i 

systemet. Användbart om t.ex. vårdtagare eller anhöriga ska ha tillgång 

till alla skåp på avdelningen. Det finns flera olika låssystem, så man kan 

ha olika system för varje avdelning, våning eller enhet. 

• Lika låsning 

Här har alla skåp likadana lås, nyckeln från skåp 1 kan även öppna skåp 2 

osv. Två nycklar medföljer varje skåp. Användbart på t.ex. 

demensavdelningar där aldrig någon annan än delegerad personal ska 

kunna öppna skåpen. Det finns flera olika likalåsningssystem, så man kan 

ha ett system på varje avdelning, våning eller enhet. Då undviker man att 

personal från olika enheter kommer in i varandras skåp. 

Kodlås 

Ett mekaniskt kodlås där man lägger in en fyrsiffrig kod. Endast en giltig kod per 

lås. Nyckel för nödöppning och omställning av kod medföljer. 

RFID lås 

Ett batteridrivet elektroniskt lås som öppnas med MIFARE– taggar. Alla 

användare får tag eller använser t.ewx. SITHS-kort. Skåpet lregistrerar när och av 

vem skåpet öppnats. Behörighet och  historik hanteras i mjukvara i PC eller 

servermiljö 

Finns i björkfanér eller vitlackerat. 

Vikt 7 kg 

Mått (HxBxD) 375x350x215 mm 


