
KORKEAT STANDARDIT

#ISO4060 #KANBAN
#VÄRIKOODAUS #SUUNNITTELU

NYKYAJAN EHDOILLA

#Modulaarisuus #Kustomointi
#Ergonominen #Puhdas suunnittelu

KANSAINVÄLINEN YHTIÖ

#Eurooppa #Pohjois-Amerikka
#Etelä-Amerikka #Aasia #Lähi-itä

TUOTTEET
PEGASUS MEDICAL



Säilytysratkaisut normaalikäyttöön (kestomuovi): 
                       ABS

    Polykarbonaatti

STERIILI säilytys (erilaisten kestomuovien yhdistelmät):

Sterilointiin soveltuvat moduulit

LÄPINÄKYVÄT MUOVIMODUULIT

KELTAISET MODUULIT

MODUULIT RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ

(ABS, antibakteerisilla aineilla):

Laajin valikoima syvyydeltään 
erilaisia ISO6040 - moduuleja

Tarjotin 10 cm syvä 

Tarjotin 10 cm syvä 

Tarjotin 10 cm syvä 

Kori 20 cm syvä

Kori 20 cm syvä

Tarjotin 20 cm syvä

Tarjotin 10 cm syvä 

Matala 30 x 40 cm

Tarjotin 5 cm syvä 

Tarjotin 5 cm syvä 

Tarjotin 10 cm syvä 

Kori 10 cm syvä 

Kori 10 cm syvä

Kori 20 cm syvä

Tarjotin 5 cm syvä 

Matala 60 x 40 cm

KESKENÄÄN VAIHDETTAVISSA OLEVIA 

HARMAAT MODUULIT



TYÖNKULKU

Huipputason ratkaisuja 
varastonhallintaan

ÄÄRIMMÄISEN TARKKAA

Kun etukori tyhjenee, 

varastokorin liukumekanismin 

pienellä vasen-oikea-

liikkeellä voidaan lähettää 

signaali, jonka mukaan 

varastoa on täydennettävä. 

Kustannussäästöjen tekeminen 

ja potilaiden hoidon optimointi 

on helppoa!

vastaanottaa 
ei-peitettyjen 
tunnisteiden vastauksen

[1] Täyteen pakattu kori [2] Käyttö aloitetaan 

etukorista

[3] Liukuosa siirretään 

oikealle, kun viimeinen 

tuote on käytetty

[4] Käyttöä jatketaan 

takakorista

[5] Varaston täydentäminen

 ja kierto

Antenni lähettää tiedot 
siihen yhdistettyyn 

tiedot pilvipohjaiseen 
Pegasus-ohjelmistoon 



ESTEETTISESTI MIELLYTTÄVÄ 

• Puhdasta suunnittelua 

potilashuoneisiin, 

sairaanhoitajien työpisteisiin 

ja toimenpidehuoneisiin/

interventioradiologian tiloihin 

• Ergonomisen suunnittelu 
mahdollistaa useita erilaisia ovi- ja 
vetolaatikkoyhdistelmiä Kiinteä ovi Lasiovi Rullaoven ja 

vetolaatikon 
yhdistelmä

UUSI

AVOVARASTO

TEHOKAS KOREIHIN PERUSTUVA 
 

• Syvyydeltään erilaiset, vaihdettavissa 

olevat ja jaettavat moduulit 

mahdollistavat osien kustomoinnin

• Sisäänvedettävät moduulit lisäävät 

varastointikapasiteettia jopa 50 % 

neliömetrillä muihin järjestelmiin 

verrattuna 

• 
varastointi, jonka ansiosta 

instrumentteja ei tarvitse asetella 

päällekkäin, jolloin vältytään myös 

niiden vaurioitumiselta

NEW

Alumiinihyllyjärjestelmä
Avohyllyvarasto

Laaja valikoima ISO6040 - 
standardin mukaisia liikkuvia ja 
kiinteitä varastointijärjestelmiä



VARASTOKÄRRYT

MODULAARIVARASTO

• Ketterästi liikkuva, modulaarinen, 

jopa kolmesta erilaisesta osasta 

muodostuva  

• Valikoima erilaisia ovimalleja – 

Rullaovi/lasiovi/kiinteä ovi, erilaisia 

lukkovaihtoehtoja – avain/koodi/ 

 

• Ergonominen, 110% 
täysin teleskooppinen 
kuulalaakeriliukumekanismilla toimiva 
vetolaatikko 

• Siisti ja yhtenäinen ulkomuoto 
alumiinista ja polymeerimuovista

 
 
•  

• Erilaisia vetolaatikkovaihtoehtoja 

• Monipuolinen tarvikevalikoima 

• Erilaisia kustomointivaihtoehtoja – 
 

• 

UUSI

LÄÄKINTÄERISTYS

ENSIAPU

TOIMENPIDE

VUODEHOITOTYÖASEMA

ANESTESIA



Pegasus Medical on johtavien terveydenhoitoalan 

organisaatioiden ja sairaaloiden kumppani  

viidellä mantereella

menetelmämme takana on vankka tuki ja asiantuntijuus 

Asiakkaamme suosittelevat joustavia ja säädettäviä 

terveydenhoitotarvikkeiden hallintaa

ASIAKKAITAMME

Kanban-pohjainen 
erikoistiivis varasto, yli 30 

toimipaikkaa ja kaikkiaan yli  varastohyllyä

Koko sairaalassa on käytössä 
Kanban-varastonhallinnan

värikoodausjärjestelmä

 
Kanban-varastonhallinnan 
värikoodausjärjestelmää

Veterans Administration USA:n laivaston 
alukset

Penn Presbyterian 
Med Ctr -sairaala

PeaceHealth 
System Services 
-terveyspalvelut
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