Medicatiekar
Voor de hiernaast getoonde medicatiekar is gekozen voor een wagenhoogte van 976 mm. Art. nr. 221621319
De bovenste 4 lades van 100 mm worden dan vervangen door een 50 mm hoge
inzetlade. De resterende ruimte kan dan gebruikt worden voor een 4-laags
medicijncassette. In elk van de drie ladewagen hoogtes zijn diverse lade
configuraties mogelijk. Twee voorbeelden hiervan zijn:

All you need
Medicatiekar
Alles wat u nodig heeft om
een unieke medicijnkar samen
te stellen is te vinden op deze
pagina. Ook enkele accessoires
die vaak alleen voor dit type
wagen besteld worden.
Modulaire medicijncassette
De innovatieve draagbare
modulaire medicijncassette is
in de modulaire maten vorm
gegeven, 600 x 400 mm. Hierdoor
kunnen de cassettes moeiteloos
in elke wagen, stelling of kast,
compatibel met het ISO 3394
systeem, worden geschoven.

Art. nr. 230040000
Duwbeugel
Zie pagina 14

Art. nr. 230000016

Art. nr. 230040000E
Ergonomische
duwbeugel
Zie pagina 14

Art. nr. 230000081
Universele naalden
containerhouder
Zie pagina 25

Art. nr. 231000003
Lavendelkleurige
ladegreep
Zie pagina 12

Art. nr. LS400DHW
Pincode/Mifare code
slot, kleur wit
Zie pagina 21

Kantelbakken
Zie pagina 31

Art. nr. 11180634
50 mm hoge lade t.b.v. een 4-laags
modulaire medicijncassette

Verkrijgbaar in 1 t/m 4 lagen in
de kleuren off-white en wit met
off-white, transparante of witte
medicijnlades en verschillende
sloten oplossingen.
Zie www.allmodul.nl/download
voor de meest recente b
 rochure
over de draagbare modulaire
medicijncassette

Modulaire
medicijncassette

Medicijn opslagsysteem

Geëpoxeerd staal, off-white
De lade is geïntegreerd met de hou
der voor de modulaire medicijncas
sette. De houder is geschikt voor onze
1, 2, 3 en 4-laags medicijncassettes.
De medicijncassette moet separaat
besteld worden.
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