Traka medicinskåp

Digital lösning för säker och spårbar läkemedelshantering

Effektiv och säker hantering
Att obehöriga inte ska komma åt brukarnas läkemedel är
en självklarhet. Då många brukare har narkotikaklassade
mediciner och preparat kan det förekomma svinn om
läkemedel förvaras utan möjlighet till spårbarhet. För att
läkemedelshanteringen ska kunna ske på ett tryggt,
säkert och effektivt sätt erbjuder Traka olika lösningar för
enkel central hantering med olika digitala medicinskåp.
Enkelt och spårbart
Lösningen med Traka gör att skåpens olika fack endast
kan låsas upp av behörig personal. Systemet spar tid då
personalen slipper hantering av fysiska nycklar eller
tidskrävande kvittenslistor för att få tillträde. All
registrering sker istället digitalt via personligt passerkort.
På så vis får verksamheten en tryggare, säkrare och
effektivare hantering av läkemedel. Behörigheterna sätts
beroende på verksamhetens lokala krav och styrs av
administratören lokalt på Traka skåpet, eller via
programvaran Traka Web, på samma sätt som för
nyckelskåpen.
Hur går det till
Personal som har behörighet kan ges tillträde till alla eller
utvalda fack. Inloggning sker digitalt via passerkort och
alla händelser loggas därmed automatiskt. På detta sätt
får verksamheten en kvalitetssäkring på vem, vilka fack
och när tillträdde skett till respektive. Lösningen kan med
fördel användas ihop med Traka nyckelskåp då samma
personliga kort och användargränssnitt på skärmen
används.
Data:
Gränssnitt:
Inloggning:
Spårbarhet:
Behörighet:
Mjukvara:
Övrigt:

Integrerad touch skärm
Personligt passerkort med kortläsare och/eller personlig pinkod
Automatiskt på alla händelser vid skåpet
Styrs per person, grupper eller fack
Tillträde till visst fack kan kräva två personer vid önskemål
Traka Touch offline eller Traka Web online (kräver nätverk)
Batteri backup
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Medicinskåp 29 - Personliga fack:
Antal fack:
29
Storlek fack:
Bredd 225 mm, höjd 275 mm och djup 350 mm – 29 st
Storlek skåp:
Bredd 1500 mm
Höjd
1900 mm
Djup
400 mm
Medicinskåp 12 - Bulk/Förvaring:
Antal fack:
12
Storlek fack:
Bredd 225 mm, höjd 350 mm och djup 350 mm – 9 st
Bredd 225 mm, höjd 550 mm och djup 350 mm – 3 st
Total skåp:
Bredd 900 mm
Höjd
1900 mm
Djup
400 mm

Andra konfigurationer med andra antal eller storlek på fack finns på begäran.

Gränssnitt och inloggning sker på samma sätt som Traka nyckelskåp.
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