MediCarGo-kuljetusjärjestelmä
Raskaat ja toistuvat nostot ovat usein syynä työtapaturmiin.
MediCarGo-kuljetusjärjestelmä vähentää nostojen määrää terveydenhuollon tarvikkeiden varastoinnin ja jakelun yhteydessä.Tutkimukset ovat
osoittaneet, että raskaat nostot vähenevät yli 70 %, kun käytössä on
MediCarGo-kuljetusjärjestelmä. Järjestelmän päätuote on ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaunu.
Infuusionesteiden käsittely sairaalassa
• Sairaala-apteekin liuosvarastossa pakataan esim. infuusionesteitä
suoraan vaunujen koreihin osastojen apteekkitilausten mukaan.
MediCarGo-järjestelmä

• Vaunut voidaan välivarastoida.
• Välivarastosta vaunut toimitetaan osastoille tarpeen mukaan
manuaalisesti tai trukin vetäminä.
• Kuljettaja vie vaunut osaston lääkevarastoon ja ottaa tyhjät takaisin
apteekkiin uudelleen lastattavaksi.
• Käytetyimmät nesteet otetaan suoraan vaunun koreista.
MediCarGo tarjoaa monia etuja: raskaita nostoja sisältävä työ
minimoituu, palautettavien pakkausmateriaalien määrä vähenee,
varaston hallinta sujuvoituu ja varastointikustannukset
pienenevät.

Vaunut liuosvarastossa

MediCarGo-vaunu on kooltaan optimaalinen. Se on riittävän iso vedettäväksi trukilla.Trukki voi vetää samanaikaisesti kahdeksan vaunua. Kuitenkin
vaunu on kyllin pieni, niin että se voidaan sijoittaa osaston lääkevarastoon.
Kuljetuksen aikana korit ovat vaunussa lukittuina.
Vaunujen hyllykiskoissa on ulosvetopysäyttimet, jotka estävät koreja liukumasta ulos vaunusta ja vahingoittamasta käyttäjää.
Vaunulle on huppu, joka suojaa tavaroita lialta ja toimii näkösuojana. Hupun
etuosa voidaan avata vetoketjuilla. Lisäksi vetoketjut tekevät hupusta tiiviin.
Isot pyörät ja tukeva vetokahva mahdollistavat vaunun helpon liikuteltavuuden.Takapyörissä on suuntalukot, jotka voidaan vapauttaa toimittaessa
ahtaissa tiloissa.

Toimitus trukilla

Vaunun edessä on vetotanko ja takana vetokoukku, joiden avulla vaunuja
voidaan liittää peräkkäin.Valikoimissa on myös matalampia vaunuja
osastoille, jotka käyttävät vähemmän nesteitä. Matalat vaunut voidaan sijoittaa kätevästi esimerkiksi työtason alle.
Koko järjestelmä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa
pitkän käyttöiän ja alhaiset ylläpitokustannukset.

Helppokäyttöinen kori
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MediCarGo-vaunuja on kolme eri korkeutta:
1530 mm, 1175 mm ja 828 mm.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja koreja on kahta korkeutta: 200
mm ja 100 mm, joiden silmäkoko on 25 mm.Vaunuissa voidaan käyttää
molempia korikorkeuksia ja niitä voidaan vaihdella tarpeen mukaan.
Koreihin mahtuu noin 25 tai 13 litraa infuusionesteitä.Väliseinien avulla
korit on jaettavissa eri osoihin.Väliseiniä on sekä isoihin että pieniin
koreihin.
Merkintäkilpiin voidaan merkitä korien sisältö, kilvet kiinnitetään korien
etupuolelle. Huppuja on jokaiselle vaunukorkeudelle..

MediCarGo-vaunuihin on saatavissa seuraavia osia:
Kuljetusvaunu
10 kiskoparia
7 kiskoparia
4 kiskoparia
Korkea kori
Matala kori
Väliseinä korkea
Väliseinä matala
Huppu vaunuun 10
Huppu vaunuun 7
Huppu vaunuun 4
Nimikyltti

korkeus 1530mm
korkeus 1175mm
korkeus 828mm
n. 600x400x200mm
n. 600x400x100mm
400x200mm
400x100mm

Liuosvarato

Tekniset tiedot
Korkeus:
Pituus:
Leveys:
Pyörät:

1530/1175/828 mm
790
620 mm
160 mm
2 kpl suuntaohjattavia
2 kpl lukittavia
Muovipinnoitteiset
Trukki
Vakiona
Vakiona
RST
Valinnainen
Tilaustuote

Konepesun kestävä

Korkeus

Kiskot:
Veto:
Koristopperi:
Kuljetuslukitus:
Materiaali:
Pohjalevy:
Erityistä:

Toimitusvalmiit vaunut

Pituus

Varsinais-Suomen lääkehuolto käyttää
MediCarGo vaunuja
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