
För säker förvaring av mediciner/narkotikapreparat. Roburs läkemedelshurts är framtagen för
säker hantering av mediciner i trånga utrymmen som medicinrummen på sjukhusavdelningar
eller mindre vårdenheter. Hurtsen kan med självklarhet användas i flera olika miljöer och vid
behov sammankopplas till ett obegränsat antal enheter som styrs med en och samma touch
screen. Ingående funktioner är bl.a. avläsning av händelseloggar d.v.s. vem som öppnat
vilket fack, storlek av uttag, dag och tid. Men även funktioner som lagersaldo och inventering
ingår men också andra.
Inloggningen sker via RFID-läsare. Systemet har flera behörigheter så som daglig
användare, administratör och chefsnivå. 

Elegant utförande i silver metalliclack.

Läkemedelshurts MH1

Hurtsen kan utrustas med upp till 28 lådor i olika storlekar i många kombinationer.
Hurtsen kan monteras på ett stativ i arbetshöjd.

Varje låda är försedd med ett lås av hög säkerhet. För att få access till systemet måste
en RFID-inlogg göras. Hurtsen har även en mekanisk nödöppning med nyckellås.

Kan används som en stand alone lösning eller vara en del av en nätverkslösning.



Yttre mått
Höjd:522mm, Bredd: 550mm, Djup: 410mm

 
Användare

Den dagliga användaren tar ut läkemedel genom att först identifiera sig. Användaren väljer det
läkemedel som ska tas ut och systemet öppnar rätt låda per automatik. Användaren kan också öppna

lådorna med en handscanner. Varje uttag registreras av systemet.
 

Administratör
Administratören sätter vilka behörigheter som ska lämnas ut på läkemedels- och

användarnivå.
Administratören registrerar de preparat som kan förekomma i lådorna. Vidare anges ett antal

parametrar för preparatet såsom beställningspunkt, enhetsförpackning och storlek etc.
Det finns också funktioner som hanterar påfyllningen av preparat som administratören sköter.

Systemet visar i vilken låda preparatet finns samt utgångsdatum för befintliga preparat.
 

Stand alone och/eller centralt styrd
Läkemedelshurtsen kan användas som stand alone som en enhet eller i ett större nätverk med en

central administration. Även på alternativet stand alone kan flera enheter kopplas ihop och samköras.
Då administreras hurtsarna direkt genom den dator som finns lokalt i utrymmet(touch screen). Det är

också möjligt att administrera ett större antal hurtsar som finns utspridda i olika lokaler s.k.
nätverkslösning på exempelvis ett sjukhus.

 
Säkerhet

Hurtsen är en gedigen konstruktion av stål med kraftiga lås på varje låda. Obehöriga kommer inte åt
innehållet utan att tillföra stort våld. Vid exempelvis strömavbrott finns även en

nödöppning av hurtsen som då öppnas via ett nyckellås.
 

Programvara
Programvaran som styr hurtsen är framtaget av Robur. Programvaran är en Windowsbaserad lösning och

Robur jobbar kontinuerligt med uppdateringar. Robur hanterar också uppdateringar från Microsoft
(Windows). Ovan hanteras genom licensavtal mellan kunden och Robur.

 
API

Mjukvaran innehåller en API-lösning vilket gör att man kan sammankoppla systemet med ett befintligt
beställningssystem eller olika databaser.

 
Språk

I dag svenska och engelska

TEKNISKA
SPECIFIKATION

Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41, Solna

+46 346 260 260

info@robursafe.com

www.robursafe.com

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls 


