Modulær
medisinkassett
Lagringssystem for medisiner

added value in healthcare logistics

Modulær medisinkassett
Fleksibilitet
√√ Kan brukes i to forskjellige lagringsretninger:
• Forsiden, på 600 mm, for medisindistribusjon og -utdeling
• Sidene, på 400 mm, for transport, som f.eks. i transport
vogner av aluminium
√√ I medisinkassetten kan brede og
smale medisinskuffer brukes om
hverandre

Brukervennlighet
√√ Mulig med forskjellige konfigurasjoner i antall lag
√√ Ergonomisk håndtak, innfellbart
√√ Opptil 3 lag for bærbar modul, opptil 15 lag for
lagring
√√ 		Lett konstruksjon av ABS-kunststoff, derfor enkel
å bære med seg

Sikkerhet
√√ Det finnes en lang
rekke låser tilgjengelig:
nøkkellås, elektronisk
eller mekanisk kodelås,
lås for forsegling, og
låser som kan åpnes
med personalkort
(Mifare)

Standarden innen modulære
lagringssystemer
√√ Kompatibel med ISO-standard 3394
√√ Mål modulært system 600 x 400 mm

Den innovative, bærbare modulære medisinkassetten er designet
med de modulære målene, 600 x 400 mm. Dette gjør at kassetten
uten problemer kan skyves inn i alle vogner, reoler eller skap som
er bygget etter ISO 3394-systemet.
Forsiden, på 600 mm, er perfekt for brede, grunne modulære
vogner til bruk for medisindistribusjon. De 400 mm brede sidene
gjør at kassetten enkelt kan transporteres i smale, dype modulære
transportvogner.
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Lagringssystem for medisiner med
modulære medisinkassetter
Eksempel på en logistikkjede med medisinkassetter

De (delvis) tomme kassettene transporteres til det sentrale apoteket

Medisinkassettene fylles på
nytt i det sentrale apoteket.

Oppfylte medisinkassetter distribueres fra
det sentrale apoteket til
avdelingen, der tomme
kassetter byttes ut med
fulle kassetter.

Modulær medisinkassett - All Modul - Eksempel på logistikkkjede
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Deler modulær medisinkassett
All to know
Låser
Låsesystemer for medisinkassettene finnes på baksiden av
denne brosjyren.
Vekt
9,7 kg med en 3-lags kassett,
med 18 medisinskuffer, alle separsjonsdeler og en kodelås.
Rengjøring
Kassettene og medisinskuffene kan rengjøres for hånd
med pH-nøytrale rengjøringsmidler.
Betraktningsvinkel
Informasjonsfeltet på en
medisinskuffe er skråstilt mot
brukeren med en vinkel på
22˚, slik at oversikten over informasjonsfeltet er best mulig.
EAV/EAG-forpakninger
Det er plass til to EAV/
EAG-forpakninger i hver
medisinskuffe.
Medisinrullforpakninger
Medisinskuffene er egnet

Art.nr. 11180621
Medisinkassett 1-lags
595 mm x 400 mm x 148 mm (BxDxH)
ABS-kunststoff, off-white
Tom kassett
Kassettkonfigurasjon
I denne 1-lags medisinkassetten er det
plass til respektivt 4 brede medisinskuffer
eller 6 smale medisinskuffer.
Det er mulig med flere låsalternativer.

Art.nr. 11180622
Medisinkassett 2-lags
595 mm x 400 mm x 243,5 mm (BxDxH)
ABS-kunststoff, off-white
Tom kassett
Kassettkonfigurasjon
I denne 2-lags medisinkassetten er det
plass til respektivt 8 brede medisinskuffer
eller 12 smale medisinskuffer.
Det er mulig med flere låsalternativer.

Art.nr. 11180623
Medisinkassett 3-lags
595 mm x 400 mm x 339 mm (BxDxH)
ABS-kunststoff, off-white
Tom kassett
Kassettkonfigurasjon
I denne 3-lags medisinkassetten er det
plass til respektivt 12 brede medisinskuffer
eller 18 smale medisinskuffer.
Det er mulig med flere låsalternativer.

Art.nr. 11180624
Medisinkassett 4-lags
595 mm x 400 mm x 434,5 mm (BxDxH)

også til f.eks. deler av forseglede Baxter-forpakninger.

ABS-kunststoff, off-white
Tom kassett
Kassettkonfigurasjon
I denne 4-lags medisinkassetten er det plass
til respektivt 16 brede medisinskuffer eller
24 smale medisinskuffer.
Det er mulig med flere låsalternativer.
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Medisinskuffer
Art.nr. 11180721
Smal medisinskuffe
80 mm x 338 mm (BxD)
ABS-kunststoff, off-white
Mest brukte tilbehør:
11180723 - Separasjonsdel til smal medisinskuffe
11180730 - Lengdeinndeling, fordobler
sammen med separasjonsdeler rommene i
skuffen til maksimalt 12 medisinrom
11180740 - Transparent dekkplate for informasjonsfelt

Art.nr. 11180821
Smal transparent medisinskuffe
80 mm x 338 mm (BxD)
ABS-kunststoff, transparent
Mest brukte tilbehør:
11180723 - Separasjonsdel til smal medisinskuffe
11180730 - Lengdeinndeling, fordobler
sammen med separasjonsdeler rommene i
skuffen til maksimalt 12 medisinrom
11180740 - Transparent dekkplate for informasjonsfelt

Art.nr. 11180722
Bred medisinskuffe
120 mm x 338 mm (BxD)
ABS-kunststoff, off-white
Mest brukte tilbehør:
11180724 - Separasjonsdel til bred medisinskuffe
11180731 - Lengdeinndeling, fordobler
sammen med separasjonsdeler rommene i
skuffen til maksimalt 12 medisinrom
11180741 - Transparent dekkplate for informasjonsfelt

Art.nr. 11180822
Bred transparent medisinskuffe
120 mm x 338 mm (BxD)
ABS-kunststoff, transparent
Mest brukte tilbehør:
11180724 - Separasjonsdel til bred medisinskuffe
11180731 - Lengdeinndeling, fordobler
sammen med separasjonsdeler rommene i
skuffen til maksimalt 12 medisinrom
11180741 - Transparent dekkplate for informasjonsfelt
Modulær medisinkassett - All Modul - Medisinskuffer
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Tilbehør
Art.nr. 11180723
Separasjonsdel til smal medisinskuffe
70 mm x 50 mm (BxH)
PS-kunststoff, transparent
Ved hjelp av 5 separasjonsdeler kan
skuffene deles inn i 6 medisinrom. Hvert
rom har dermed et volum på 0,17 dm3.

«Uansett om medisinene

Art.nr. 11180724
Separasjonsdel til bred medisinskuffe

oppbevares i et automa-

110 mm x 50 mm (BxH)

tisert doseringsskap eller

PS-kunststoff, transparent

kommer rett fra det sen-

Ved hjelp av 5 separasjonsdeler kan
skuffene deles inn i 6 medisinrom. Hvert
rom har dermed et volum på 0,27 dm3.

trale apoteket, så forstår
vi i All Modul at helseinstitusjoner står overfor
mange utfordringer ved
gjennomføringen av en
closed loop-prosess for
medikamentutdeling. Vi
takler gjerne de utfordringene sammen med deg. »

Added value in
healthcare logistics
All Modul

Art.nr. 11180730
Lengdeinndeling til bruk med den smale
medisinskuffen
285 mm x 52 mm x 2 mm
PET-kunststoff, transparent
Lengdeinndeling for å fordoble rommene i
medisinskuffene sammen med separasjonsdelene. Hvert medisinrom har dermed et
volum på 0,09 dm3.
Lengdeinndelingen limes på medisinskuffen, (tverr)separasjonsdelerne forblir
uttakbare.

Art.nr. 11180731
Lengdeinndeling til bruk med den brede
medisinskuffen
285 mm x 52 mm x 2 mm
PET-kunststoff, transparent
Lengdeinndeling for å fordoble rommene i
medisinskuffene sammen med separasjonsdelene. Hvert medisinrom har dermed et
volum på 0,14 dm3.
Lengdeinndelingen limes på medisinskuffen, (tverr)separasjonsdelerne forblir
uttakbare.
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Tilbehør

Art.nr. 11180740
Dekkplate til bruk med smal medisinskuffe
59 mm x 46 mm x 0,4 mm (BxHxD)
PVC-kunststoff, transparent
Innskyvbar transparent dekkplate for
medisinskuffenes forside.

Art.nr. 11180741
Dekkplate til bruk med bred medisinskuffe
99 mm x 46 mm x 0,4 mm (BxHxD)
PVC-kunststoff, transparent

All to know
Rengjøring
Separasjonsdelene, lengdeinndelingene og dekkplatene
kan rengjøres for hånd med
pH-nøytrale rengjøringsmidler
Skuffer for injeksjonssprøyter
Det finnes spesielle holdere
tilgjengelige for bruk med
brukerklare injeksjonssprøyter
både til den smale og den
brede medisinskuffen.
Spør din All Modul-rådgiver
om mulighetene.

Innskyvbar transparent dekkplate for
medisinskuffenes forside.

Opplev den unike bæreevnen til
de modulære medisinkassettene
Ring +47 91 56 95 90

Modulær medisinkassett - All Modul - Tilbehør
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Låser
Art.nr. 230000333

Elektronisk sifferlås med 4-sifret brukerkode
Det er enkelt å programmere brukerkoden etter
først å ha tastet «masterkoden».
Batteriene (AA) leveres sammen med og/eller
installeres i de relevante delene.
Manuell rengjøring med PH-nøytrale rengjøringsmidler.

Kontaktopplysninger
All Modul

BE
All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ieper
T: + 32 572 281 81
F: + 32 572 089 33
www.allmodul.be
info@allmodul.be

Art.nr. 11180651

Standardlås til bruk for sentral låsing av
kassettene

FR

En lås som betjenes med nøkler.
Det leveres 1 sett med 2 nøkler per kassett.
Manuell rengjøring med PH-nøytrale reng
jøringsmidler.

All Modul SARL
67 Rue de Luxembourg
59777 EURALILLE
T: + 33 328 501 774
F: + 33 328 501 840
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

NL

Art.nr. 230000028

Dreieknott med integrert mekanisk kodelås
3-sifret metallkodelås.
Manuell rengjøring med PH-nøytrale reng
jøringsmidler.

All Modul BV
Damzigt 13
3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl

NO

Art.nr. 230000024

Sammen med forseglingen (art.nr. 1410030) er
det mulig med visuell kontroll av den sentrale
låsen.

versjon 2.1

Manuell rengjøring med PH-nøytrale reng
jøringsmidler.

All Modul AS
Burudveien 47
1350 Lommedalen
T: +47 91 56 95 90
www.allmodul.no
info@allmodul.no

Med forbehold om trykk- og settefeil.

Lukking med forsegling
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