
TARETT  LÄKEMEDELSVAGNAR
OBS! Läs alltid bruksanvisning innan vagnen tas i bruk.

(Tarettvagnar har etikett med modellbeteckning, 
serienummer och tillverkningsår).

BRUKSANVISNING



Läkemedels-lådor 
FUNKTION: Alla läkemedelslådor innehål-
ler löstagbara mellanväggar och kan in-
dividuellt anpassas för olika behov.
Läkemedelslådornas antal och storlekar
kan variera beroende av vagnmodell och
beställarens val.

SÄKERHET: Tarett-Läkemedelsvagnar
kan säkerhetsmässigt inte jämföras med
fasta och låsta läkemedelsförråd/rum.

Läkemedelsvagnar på avdelningar/mot -
tagningar bör då de inte används hållas
under uppsikt alternativt placeras cen-
tralt vid expeditioner eller i förråd.

Tarett läkemedelsvagnar är utrustade
med ett centrallås som utgör en säker
och enkel inlåsning av samtliga lådfunk-
tioner.  Standardvagnar levereras
med Fix låshandtag och ASSA cylinder
1300 (D13) inkl 3st. nycklar.

Vagnar kan även förses med ASSA sys-
temcylindrar i olika säkerhetsklasser.
Flera vagnar kan förses med lika låscy-
linder.

Tarett läkemedelsvagnar kan också för-
ses med elektroniska kortläsare av cy-
lindermodell.

Vid inlåsning av läkemedel i Tarett läke-
medelsvagnar:

-Kontrollera att samtliga av vagnens lä-
kemedelslådor är hela.

-För ökad säkerhet vid inlåsning av läke-
medelslådor skall samtliga lådor vara
inskjutna till bottenläget i sina respek-
tive positioner.

-Centrallåset måste alltid vara i upplåst
läge för att läkemedelslåda ska kunna
återinskjutas i rätt position (bottenlä-
get).

-Tomma positioner för läkemedelslådor
bör undvikas även då vagnen är låst.

Centrallås  
FUNKTION: Centrallåset är utrustat med
Fix Låshandtag inkl. ASSA låscylinder
och tillhörande nycklar alt. Fix låshandtag
inkl. nödöppningslås med nyckel och
elektronisk kortläsare (av cylindermo-

dell).
Vid låsning med Fix handtag inkl ASSA cy-
linder ska handtaget vridas ned medsols
till lodrätt läge. För att låsa upp vagnen
vrids nyckeln åt vänster till ett  klickande
ljud hörs och låshandtaget frigörs.

Vid låsning med elektronisk kortläsare
ska handtaget vridas ned medsols till lod-
rätt läge. För att låsa upp vagnen an-
vänds tex. E-tjänstkort, annat kort eller
tag som hålls fram emot den elektro-
niska cylindern. När ett pip hörs vrids
den elektroniska cylindern runt motsols
och låshandtaget frigörs.

Samtliga läkemedelslådor, lådor för uten-
siler, datalåda (för laptop-dator) och
pärmlås låses med centrallåset. OBS!
Vagnar kan sakna central låsfunktion av
lådor om beställaren valt bort denna funk-
tion, dock inte läkemedelslådor.

Vagn försedd med Infusions-
stativ   
Vagnens infusionsstativ är ett hjälpmedel
vid beredning av läkemedel/infusioner.

OBS! Läkemedel/infusioner som hänger
på vagnens infusionsstativ skall inte an-
slutas till patient.

Vagn försedd med Klaffskiva 
Max belastning på fastmonterad klaff-
skiva är 10 kg

Max belastning på löstagbar klaffskiva är
5 kg

Tarettvagn försedd med da-
torlåda för laptop-dator.

Allmänt

Datorlådan är till för förvaring och inlås-
ning av datorer (laptop). Datorlådan har
en mekanisk lådspärr som ska använ-
das när lådan är helt utdragen och lap-
top-dator används. Lådspärren finns
monterad på lådans inre kortsida och
förhindrar att lådan oavsiktligt stängs.
Bygel för montering av låswire till lap-
top-dator är placerad på datalådans
inre kortsida.

Låswire är oftast stela, långa och svåra

att placera i lådor och trånga utrym-
men. Använd gärna annan typ av lås-
wire t.ex. Tragus Defcon retractable
cable lock. Artikel nr ASP03EU

Denna typ är tunnare, utdragbar och
passar bättre i mindre utrymmen och
lådor. Produkten finns hos Dustin, Atea
och Dell.

Datalåda och vagnfront har hål/luftspal-
ter samt ventilationsgaller för utvädring
av överskotsvärme från laptop.

Installation av laptop-dator 

Laptop-dator placeras i datalådan på
iläggskiva med distanser alternativt på
Tarett laptopplatta för höjdjustering om
sådan används. Laddningsadapter pla-
ceras på öppet hyllplan alt annan plats i
vagnen utanför datalådan. Alternativt
placeras laddningsadapter vid t.ex. vag-
nens parkeringsplats på avdelningen,
dvs. där vagnen normalt är placerad då
laptop-dator ansluts till eluttag för upp-
laddning. 

Sladd från laddningsadapter till laptop-
dator ska anslutas till laptop-dator via
sladdgenomföringen i datorlådans
frontstycke.  För att undvika att sladden
oavsiktligt lossnar ur sladdgenomfö-
ringen kan sladden sättas fast med den
medföljande sladdklämman och / eller
fäste inkl buntband. Se bild 1.

OBS! En ny version av sladdgenomfö-
ring och sladdklämma används i Tarett-
vagnar från och med 2010-06.
Ny sladdgenomföring och sladdklämma
passar även till äldre modeller och är
lätta att montera. Kontakta Inpart Tra-
ding AB för beställning.

Vid behov av hjälp i samband med in-
stallation av laptop i Tarettvagn med da-
talåda. kontakta Inpart Trading AB alt
lokala tekniker vid t.ex. IT-avdelning

Bild 1



Låswire laptop

Om låswire till laptop-dator används ska
denna läggas i slinga under laminatski-
van om sådan används. Om Tarett lap-
topplatta för höjdjustering används
placeras låswire i slinga så att den
hänger fritt utanför datalådan. Då lådan
stängs kan låswire läggas i hoplindad
slinga ovanpå den hopfällda laptop-da-
torn och fixeras med t.ex. kardborrband
eller i öppningsbar plastklämma.

Sådana levereras ofta tillsammans med
låswire.  

Varning
Viktigt att tänka på vid användning
av laptop-dator i Tarett läkemedels-
vagnar med datalåda.

Laptop-datorer kan vara temperatur-
känsliga och bör inte förvaras påslagna
med stängd/inskjuten datalåda. Tillhö-
rande laddningsadapter (transformator)
skall inte förvaras tillsammans med
dator/laptop i stängd datorlåda under
pågående uppladdning.

Det finns risk för klämskador på näts-
ladd mellan laddningsadapter och lap-
top-dator . T.ex på nätsladd som fastnar
när datorlåda skjuts in och stängs eller
mellan laptopplattans röliga delar om
sådan används. Klämskador på näts-
ladd kan leda till kortslutning och ge
upphov till elchock eller brand. 

Var uppmärksam på risken för spill av
vätskor vid beredning av infusioner och
rengöring av vagn. Spill av vätskor i
elektriska utrustningar kan leda till kort-
slutning och ge upphov till elchock eller
brand.

Kontroll vid användning 
Kontroller som beskrivs enligt nedan
bör utföras vid arbetspassets start eller
då vagnen tas i daglig drift och när da-
talådan stängs. 

Kontrollera att:

nätsladd mellan laddningsadapter och
laptop-dator är hel och utan synliga
klämskador.

nätsladden är placerad i sladdgenomfö-
ring och fastsatt i sladdklämma vid insi-
dan av datorlådans frontstycke. 
Se installation bild 1

nätsladd mellan laddningsadapter och
laptop-dator inte virat sig och fastnat i
låswire eller laptopplatta om sådan an-
vänds.

nätsladd mellan laddningsadapter till
vägguttag är hel och utan synliga
klämskador. 

Rengöring allmänt
Vagnen kan rengöras med normala ren-
göringsmedel.

Samtliga ytor och tillbehör tål sprittvätt
(70 % etanol).

Läkemedelslådorna tål maskindisk
90ºC. Avfallsbehållare och plastkoppar i
toppskiva tål maskindisk 55ºC 
Tarettvagnar tål inte avspolning eller
nedsänkning.

Ytskiktet på Tarett vagnar bör inte ren-
göras med rengöringmedel, kemikalier
eller rengöringsvamp/duk som innehål-
ler slipmedel (tex. svamp med scotch-
brite). 

Om fel uppstår – Felsökning
HJUL: Om hjulen kärvar eller behöver ren-
göras:

Palla upp vagnen så att hjulen hänger
fritt från golvet (ex. träklotsar) alt.
plocka ur läkemedelslådor och lägg ned
vagnen med baksidan nedåt.

Avlägsna smuts och eventuellt håravfall
samt rengör enligt ovan (rengöring all-
mänt).

Vid behov byt hjul. Hjul finns som re-
servdel och kan beställas från Inpart
Trading AB.

CENTRALLÅS: Om låset kärvar: (ASSA
cylinder) Spraya låsspray i låscylindern.

Om låshandtaget inte öppnar: 
Dra låshantaget hårt till vänster samtidigt
som nyckeln vrids om till höger, släpp
sedan handtaget.

Om problem kvarstår, kontakta Inpart
Trading AB eller lokal tekniker. Elektro-
nisk kortläsare kontakta Inpart Trading
AB eller lokal tekniker.

LÄKEMEDELSLÅDOR:  Om lådor inte går
att låsa eller har fastnat: Lås upp vagnen
och kontrollera att det inte finns något i
lådornas bakre fack som har fastnat i
låsklaffarna i bakre väggen , tex. över-
blivna mellanväggar eller läkemedelskar-
tonger.

DATALÅDA: Om ådan inte går att låsa:
kontrollera att inget fastnat innanför da-
talådan.

Viktigt! 
Spara bruksanvisning/skötselråd i an-
slutning till vagnen eller på avd. Vid öv-
riga frågor är ni välkomna att kontakta
Inpart Trading AB



Kalkbruksvägen 3, 610 71 Vagnhärad,  Tel 0156-132 06,  0156-132 10,  Fax 0156-132 01
info@inparttrading.se    www.inparttrading.se
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