PRODUKTBLAD

Läkemedelsvagn
1900 – Mini
Format:
Bredd 440 mm, djup 560 mm, höjd 1050 mm.
Uppfällbar klaffskiva 560x250mm
Vikt: 45kg (55kg med datorlåda). Hjul 4 st 150 mm.

Större utdragbar låda i vagnens front för
diverse utensilier:
1 st. bredd 340 mm, djup 260 mm, höjd 170 mm.
Utrymme för pärmar:
10 st 4 cm pärmar.
Datorlåda:
Tarett-vagn 1900 Mini kan utrustas med låsbar låda
för laptop-dator. Datorlådans invändiga mått i mm:
385x360x100. Datalådan har dubbel botten för placering av kablage och låswire, fäste för vajer-låsning
av laptop samt sladdgenomföring i datalådans front.
Inbyggt hyllplan för laddningsadapter finns i vagnen.
Datalådan kan även förses med ergonomisk höj och
sänkbar laptopplatta, se övriga produkter.
Datorutrymmet har flera luftspalter samt ventilationsgaller för utvädring av överskottsvärme från
laptop. Minivagn med datorlåda har 100 mm större
hjulavstånd för att minimera tipprisk.
Löstagbara lådor för läkemedel i endos eller
förpackningar:
Vagnen är standardutrustad med läkemedelslådor
enl spec. 12 st. bredd 94 mm, längd 295 mm, höjd
80 mm. 4 st. bredd 188 mm längd 295 mm, höjd
80 mm. Varje låda är inredd med max 5 fack, dvs 4
löstagbara mellanväggar. Den större lådan kan även
inredas med 10 fack. Allt efter behov kan vagnen
kombineras med önskat antal små respektive stora
lådor, ex. 20 st. små eller 10 stora. Lådorna kan
även användas för t ex sprutor, spetsar eller annat
som bör vara inlåst. Läkemedelslådorna är tillverkade av polypropen, vilket gör dem slagtåliga och
maskindiskbara i 90°C. OBS! 1900 Mini inkl datalåda
kan även byggas med 400 mm läkemedelslådor
(modellbeteckning) 1900 Mini-400-2)

Säkerhet.
Centrallås:
Standardvagnen är utrustad med ett centrallås som
utgör en säker och enkel inlåsning av samtliga lådfunktioner. Standardvagnen levereras med Fix låshandtag
och låscylinder inkl 3st. nycklar. Vagnar kan även förses med systemcylindrar i olika säkerhetsklasser alternativt beställarens egna låssystem Flera vagnar kan
förses med lika låscylinder. Tarettvagnar kan även levereras med elektroniska kortläsare av olika modeller.
Övrig standardutrustning:
Vagnen är utrustad med 2 st. papperskorgar,
krokar, plastkoppar till krönskivan och körhandtag.
Vagnen har mycket lättrullande tysta hjul varav ett är
låsbart. För krönskivans 2 hål finns möjlighet att välja
fästen för ex. pumpflaska och riskavfallsburk. Tarettvagnar kan även anpassas efter behov och önskemål.
Extra utrustning och tillbehör:
Pärmlås
Sidofäste (för riskavfallsburkar etc.)
Förankringslås
Sidolådor, extra frontlådor, alt. fler läkemedellådor
Infusionsstativ
Löstagbar klaffskiva
Journalhanteringssystem (ex. pärmkassetter för montering på krönskivan, hängmapplåda)
Elektronisk kortläsare
Alternativ toppskiva i labkvalitet
Fäste för handsprit, Färgade hörnlister
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