KRZ medicijndistributiesysteem KI
Deze medicijnverdeelwagens zijn geheel naar eigen wens in te richten. Daarbij zijn de cassetteboxen
baxterrol geschikt en in diverse capaciteiten te leveren. Ideaal in het gebruik.

De medicijndistributiesystemen van KRZ zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Doordat zowel aan
de voorzijde als aan de achterzijde cassetteboxen kunnen worden geplaatst, heeft u de beschikking
over 9 tot 36 individuele medicijnlaatjes. De lades hebben een opbergcapaciteit van 3 of 4,5 liter en
kunnen flexibel worden ingedeeld. Beide lades zijn geschikt voor baxterrollen, maar daarnaast is er in
dezelfde lade nog ruimte voor overige medicatie. Hierdoor heeft u een uniek systeem met voor iedere
cliënt een individuele lade, waardoor de kans op vergissingen in medicatie minimaal wordt. De laden
zijn standaard voorzien van een centrale vergrendeling, optioneel zijn deze medicijnwagens
ook elektronisch sluitend uit te rusten.
Standaard zijn de wagens zeer compleet uitgerust met een opklapbaar schrijfblad, flessenhouder/naaldcontainerhouder en afvalbakje. Naast een aantal frisse kleuren van de “COLOR” wagen is het
ook mogelijk om de wagen in een huiselijke beuken kleur te bestellen. Bekijk deze wagens ook op
www.medicijnkar.nl of www.medimpex.nl.
Voor deze KI wagens hebben wij ook een opiatenkluisje voor in de lade. Zie document “opiatenkluisjes”
voor meer informatie..

Verkrijgbaar in zes frisse
kleuren en een huiselijke
beukenkleur:

Losse cassettes:

Geel

Blauw

Oranje

Groen

Rood

Lila

Donker blauw

Donker groen

Cassetteboxen:
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Een medicijnlade uit de KI serie heeft voldoende opbergcapaciteit voor een baxterrol van 7 dagen met
4 deeltijden per individuele cliënt.

Naast de baxterrol is er nog voldoende ruimte voor medicatie, maar ook voor kleine flesjes en tubes
zoals bijvoorbeeld oogdruppels. Door het gebruik van tussenverdelers is er per deelronde een goed
overzicht te houden op de te verstrekken medicatie per individuele zorgvrager.
De cassettebox is voorzien van een veiligheidsslot met sleutel en de lades kunnen hierdoor centraal
vergrendeld worden, zowel binnen als buiten de wagen. Dit is ook mogelijk met een elektronisch slot.
Men kan de lades op eigen wijze indelen naar behoefte d.m.v. vakverdelers. Daarnaast zijn de lades
ook nog in transparant materiaal verkrijgbaar.
Ook zijn er mogelijkheden om een klantspecifieke indeling te vervaardigen. Voor elke situatie is er een
geschikte oplossing.
De medicijnlade is ook te gebruiken als unit-dose systeem en als week verdeelsysteem met dagcassettes.
Deze cassette is er ook in een MAXI uitvoering, zie onderstaande afbeeldingen. De capaciteit van deze
lade is de helft meer dan de lades zoals hierboven afgebeeld.
De lades zijn zeer geschikt voor zo nodig-medicatie en medicijnen verpakt in de baxterrol, omdat de
lade in te delen is naar de breedte en grootte van de baxterrol, door een kruisverdeling te maken.
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KI - alle modellen

Dit zijn enkele uitvoeringen waarin de KRZ medicijndistributiesystemen kunnen worden geleverd.
Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden, waaronder bijvoorbeeld een uitbreiding voor een laptop
of iPad. Wij komen u daarover graag informeren. Bij alle modellen zijn de afmetingen B 50 x D 56 cm.
Hoogtematen vind u bij de betreffende afbeelding.

Faradaystraat 14-01, 4004 JZ Tiel | 0344-615300 | info@medimpex.nl | www.medimpex.nl |

