
DIGITALA MEDICINSKÅP - med batterifria lås
Med Swedlock loggar ni enkelt alla öppningar - och försök till öppningar - av verksamhetens samtliga 
medicinskåp. Utöver kompletta, digitala medicinskåp levererar Swedlock även utbytescylindrar till 
befintliga skåp. Det gör det möjligt att enkelt och kostnadseffektivt uppgradera medicinskåp till att bli 
digitala, och därigenom få kontroll över läkemedelsuttagen. 
 
Personalen använder en och samma digitala nyckel till samtliga medicinskåp. Inför ett arbetspass placeras 
nyckeln i en smart nyckeluppdateringsenhet och personalen slår sin personliga PIN-kod. Nyckeln aktiveras då 
under en förutbestämd tid och laddas med de behörigheter som fastställts i Swedlock Manager.
Nyckeln används sedan i medicinskåpen som en helt vanlig nyckel. De digitala nycklarna avaktiveras auto- 
matiskt när den aktiva tiden löpt ut eller då nyckeln avaktiveras manuellt. Loggarna från samtliga öppningar 
och försök till öppningar förs automatiskt tillbaka till Swedlock Manager, där kan administratören enkelt se alla 
händelser. Spårbarhet och tidsloggar skapar trygghet för personalen, brukaren och ansvariga.

Medicinskåpet Large har bärhandtag, tassar, 
praktiska flyttbara hyllor, plats för pärm och 
nedfällbar lucka som kan användas som stöd 
vid journalföring. Det är möjligt att placera 
medicinskåpet Small inuti det större medicin-
skåpet och på så sätt få ett medicinskåp med 
flera nivåer av behörighet.

I Swedlock Manager styrs behörighterna till de 
olika låsen. Användarna kan tilldelas roller på 
både individ- och gruppnivå. 
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SWEDLOCK 
NYCKELUPPDATERINGSENHET

Smarta nyckeluppdaterare kommunicerar via 
nätverk och kan ha GSM-modul som backup. Med 
möjlighet att aktivera nycklar från offline-läge ges 
säker åtkomst till medicinskåp även vid ström- och 
nätavbrott.

Storlek Mått (B X D x H)
Small 220 x 230 x 150 mm
Medium 380 x 260 x 150 mm
Large 382 x 290 x 420 mm

MEDICINSKÅP MED DIGITAL 
LÅSCYLINDER

LÅSPRODUKTER FÖR DIGITAL NYCKELHANTERING 

DIGITALA UTBYTESCYLINDRAR 
TILL MEDICINSKÅP

DIGITAL UTBYTESCYLINDER 
FÖR LÄKEMEDELSRUM

DUO-LÅS MED MEKANISK OCH 
DIGITAL CYLINDER

HÄNGLÅS 
TILL KYLSKÅP

Med Swedlocks Duo-lås monterat 
kan läkemedelsrummet låsas upp 
med både den digitala nyckeln och 
den befintliga mekaniska nyckeln.

Byt enkelt ut cylindrarna till läke-
medelsskåp, läkemedels- 
vagnar, utrymmen för förvaring av 
kemikalier, städutrymmen, recep-
tionsdörrar, tvättstugor och övriga 
utrymmen till att ingå i Swedlocks 
digitala låssystem.    

Det är enkelt att uppgradera 
befintliga medicinskåp till att ingå 
i Swedlocks digitala låssystem 
genom att byta ut den befintliga 
mekaniska cylindern till en motsva-
rande digital cylinder.

Glöm inte mediciner som förvaras 
i kyla. Swedlock erbjuder digitala 
hänglås och ni byter enkelt ut 
befintliga mekaniska hänglås till 
digitala. 


