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Phoniro Medic
Säker läkemedelsförvaring i särskilt boende

SMART

En i en rad av välfärdstekniska 
lösningar som är väl integrerad 
med Phoniro Larmsystem och 

plattformen Phoniro Care.

Endast behörig personal kan 
låsa upp skåpet. Inga fysiska 

nycklar behövs.

Medicinskåpet är mycket enkelt att ad-
minstrera i plattformen Phoniro Care. 
Att flytta skåpet från en brukare till en 

annan går också snabbt och enkelt. 

SÄKERT EFFEKTIVT

Mediciner ska lagras på ett sätt som gör att 
de är säkra och kan administreras på ett 
effektivt sätt. Endast behörig personal ska 
ha tillgång till dem.

Processer och policys i vårdorganisationer 
bör innefatta hur åtkomst till mediciner är 
säkert hanterat. Phoniro har utvecklat Pho-
niro Medic, ett medicinskåp som perso-
nalen hanterar med en digital nyckel. Det 
behövs inga fysiska nycklar vilket sparar tid 
för personalen.

Endast behörig personal kan låsa upp 
medicinskåpet genom att använda sin 
larmtelefon eller en BLE-tagg.

I kombination med Phoniro Larmsystem, 
som är en integrerad del av plattformen 
Phoniro Care, så kan alla upplåsningar spå-
ras och det är enkelt att göra uppföljningar 
på vad som har hänt och när.

Administratörer uppdaterar behörigheter-
na i Phoniro Care-plattformen automatiskt 
på distans så att rätt personal alltid har 
tillgång till medicinerna.

För att kunna arbeta effektivt är det viktigt 
att minimera verksamhetens användande 
av vanliga nycklar. Med Phoniro Medic tar 
vi digital nyckelhantering ytterligare ett 
steg framåt.
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Tekniska data Medic:
Höjd: 410 mm 
Bredd: 380 mm 
Djup:  290 mm 
Vikt:  ca 11 kg

Phoniro Medic är ett smart 
val för säker förvaring av 
läkemedel.

SÅ HÄR FUNGERAR DET
Personal som har behörighet använder sin larmtelefon eller en BLE-tagg 
för att låsa upp skåpet. Alla upplåsningar loggas för kvalitetssäkring. Med 
denna förstärkta kvalitetssäkring får kommunen en spårbarhet i vem 
som öppnade och när det skedde. 

Om kommunen redan har Phoniro Digital Nyckelhantering blir införan-
det av Phoniro Medic ännu enklare då alla uppgifter redan finns inlagt i 
systemet. Phoniro Medic placeras ut och ansluts till det befintliga IT-sys-
temet av kommunens systemadministratör.

Phoniro Medic finns även anpassat för användning inom hemtjänsten.

I KORTHET
• Säker läkemedelsförvaring

• Behörighetsstyrning

• Spårbarhet

• Ökad trygghet för både brukare och personal

• Rymmer både läkemedel och andra viktiga saker såsom en pärm

• Skåpets dörr kan användas som avställningsyta
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