
DIGITALE MEDISINSKAP - med batterifrie låser
Med Swedlock logger dere enkelt alle åpninger – og forsøk på åpninger – av alle enhetens medisinskap. 
I tillegg til komplette digitale medisinskap leverer Swedlock også utbyttesylindere til eksisterende skap. 
Det gir dere muligheten til å kostnadseffektivt og enkelt oppgradere medisinskap og gjøre dem digitale 
for bedre kontroll av medisinuttak.
 
Personalet bruker en og samme digitale nøkkel til samtlige medisinskap. Før et skift plasseres nøkkelen i en 
smart nøkkeloppdateringsenhet og slår sin personlige PIN kode. Nøkkelen aktiveres da for en forutbestemt tid 
og lastes med relevante tilganger fastsatt i det administrative systemet. Nøkkelen brukes deretter i medisinska-
pene som en vanlig nøkkel. Nøklene deaktiveres automatisk når arbeidsvakten er over eller når nøkkelen deakti-
veres manuelt. Loggene fra alle åpninger og forsøk på åpninger lastes automatisk ned fra de digitale låseenhe-
tene til det skybaserte administrasjonssystemet. Der kan administrator enkelt se alle hendelser. Sporbarhet og 
tidslogger gir trygghet for personalet, brukeren og ansvarlig.

Det store medisinskapet har bærehåndtak, 
knotter, praktiske flyttbare hyller, plass til en 
perm og en nedfellbar dør som kan brukes 
som støtte ved journalføring. Det er mulig å 
plassere medisinskapet Small inne i det stør-
ste medisinskapet og dermed få et medisin-
skap med flere tilgangsnivåer.

I det administrative webgrensesnittet styres 
tilgangene til de forskjellige låsene. Brukerne 
kan tildeles roller både på individ- og gruppe-
nivå.



Swedlock Norge As – Spannavegen 152 – 5535 Haugesund – norge@swedlock.com – swedlock.no

SWEDLOCK 
NØKKELOPPDATERINGSENHET 

Smarte nøkkeloppdaterere kommuniserer via 
nettverk og kan ha GSM modul som backup. Med 
mulighet til å aktivere nøkler fra offline-modus gis 
det sikker tilgang til medisinskap selv ved strøm-  
og nettverksavbrudd.

Størrelse Mål (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

MEDISINSKAP MED 
DIGITAL LÅSSYLINDER

LÅSPRODUKTER FOR DIGITAL NØKKELHÅNDTERING 

DIGITAL UTBYTTESYLINDER
TIL MEDISINSKAP

DIGITAL UTBYTTESYLINDER 
TIL MEDISINROM

DUO-LÅS MED MEKANISK OG 
DIGITAL SYLINDER

HENGELÅS TIL 
KJØLESKAP

Med Swedlocks DUO-lås montert 
kan medisin- rommet opplåses 
både med den digi¬tale nøkkelen 
og den eksisterende mekaniske 
nøkkelen.

Bytt enkelt ut sylindrene til medi-
sinskap, medisinvogner, rom for 
oppbevaring av kjemikalier, 
vaskerom, resepsjonsdører, og 
øvrige rom til å inngå i Swedlocks 
digitale låssystem.

Det er enkelt å oppgradere eksis-
terende medisinskap til å inngå i 
Swedlocks digitale låssystem ved 
å bytte ut den eksisterende meka-
niske sylinderen til en tilsvarende 
digital sylinder.

Glem ikke medisiner som oppbeva-
res kaldt. Swedlock tilbyr digitale 
hengelåser hvor dere enkelt bytter 
ut eksisterende meka-niske heng-
elås med en digital.


