
1.13Mobiele IT, Beveiligde Medicatieverdeling & Zorgwagens

Medicart Rolluik
 
Net zoals de Medicart met lades is de Medicart Rolluik een multifunctionele, 
modulaire medicatiewagen die zich onderscheidt op vlak van materiaalkeuze, 
ergonomie, hygiëne, duurzaamheid en zijn unieke vormgeving. 

De medicatiekar biedt tal van mogelijkheden naar invulling toe: van 
manden tot plateaus, zowel in rasterwanden als op telescopische geleiders. 
Dit om zo veel mogelijk aan uw specifieke behoeften tegemoet te komen.

Voor verzorging, medicatietransport en/of medicatieverdeling is de Medicart 
Rolluik een zeer ergonomische, hygiënische en patiëntveilige oplossing. 

Als alternatief voor de standaard grijze uitvoering kan u ook kiezen voor een 
corpus in hout-look afwerking.

De inhoud en de accessoires van de medicatiewagen kunnen volledig 
naar wens aangepast worden, het is mogelijk om modules en 
medicatieplateaus te combineren.

❱ ❱ Kunststof rolluik

De wagen heeft een drukknop waardoor het rolluik op een makkelijke en ergonomi-
sche manier kan geopend worden. Bij opening rolt het rolluik in één beweging in een 
afgesloten cassette waardoor vuil het systeem niet kan belemmeren.

Door de opbouw van de wagen zijn zowel de binnenkant als het rolluik eenvoudig te 
reinigen.

❱ ❱ Handgreep

Het kunststof rolluik is voorzien van een aluminium handgreep over de hele breedte. 
Dankzij deze handgreep kan het rolluik op een veilige en ergonomische manier geopend 
en gesloten worden.

❱ ❱ Slot

Een elektronisch cijferslot is standaard voorzien en blokkeert de drukknop in gesloten 
toestand. Het kan worden geopend met een 4-cijferige code. De drukknop en het 
elektronisch cijferslot bevinden zich net onder het werkblad. Het elektronisch cijferslot 
kan met een set batterijen tot 30.000 keer gebruikt worden. Wanneer de batterijen leeg 
zijn kan de wagen alsnog geopend worden met een noodsleutel.
Alternatief is ook een badgeslot mogelijk.
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❱ ❱ Medicart Rolluik - Invulling

De invulling van de Medicart Rolluik kan makkelijk berekend worden met onderstaande formules:

Voor de invulling wordt aangeraden modules,
manden en stops uit de      reeks te gebruiken.

Set ergonomische rasterwanden

14 POSITIES (B-1)

Set rechte rasterwanden

20 POSITIES (B-2)

Set rechte rasterwanden

19 POSITIES (A-2)

Voor de invulling wordt aangeraden modules,
manden en stops uit de      reeks te gebruiken.A B

Set ergonomische rasterwanden

10 POSITIES (A-1)

Afmetingen Medicart: 738 x 566 x 1158 mm
Standaardhoogte werkblad: 1108 mm

Aantal posities A-1 A-2 B-1 B-2

Module of mand van 50 mm 1 2 2 2

Module of mand van 100 mm 2 4 3 4

Module of mand van 200 mm 3 6 5 6

Plateau met Medina bakjes 1 2 1 2

Plateau met lage T-clear bakjes 2 3 3 3

Plateau met hoge T-clear bakjes 2 4 3 4

Plateau met Vita bakjes 1 2 2 2

Volkern legger 1 1 1 1
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❱ ❱ Medicart Rolluik met elektronisch cijferslot

Artikelnummer Beschrijving Kleur Buitenafmetingen

19036 00001 Zonder rasterwanden Grijs 738 x 566 x 1158 mm

❱ ❱ Set rasterwanden voor Medicart Rolluik

Artikelnummer Type Beschrijving Aantal posities

19030 00012 A-2 Rechte rasterwand 19

19030 00011 B-1 Ergonomische rasterwand 14

19030 00010 B-2 Rechte rasterwand 20

Op aanvraag A-1 Ergonomische rasterwand 10

❱ ❱ Frame op telescopen voor mand

Artikelnummer Buitenafmetingen

17004 00020 600 x 400 mm

❱ ❱ Frame op telescopen voor medicatieverdeelbakjes

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

17004 00025 Voor T-clear bakjes 600 x 400 mm

17004 00050 Voor Vita bakjes 600 x 400 mm

❱ ❱ Badgeslot (op aanvraag)

Artikelnummer

19030 00016

❱ ❱ Medicart Rolluik - Componenten
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Standaard artikel (niet-standaard artikelen hebben een langere levertermijn)

Voor invulling met modules, manden en vakverdelers: 
zie hoofdstuk “Modulair Transport & Opslag”.


