Vojenský technický ústav, s. p.
LÉKÁRNA-VÝDEJNA LÉČIV A ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
V KONTEJNERU ISO 1C
LV-PN
POPIS:
Kontejnerová lékárna-výdejna léčiv (LV-PN) je určena pro
zabezpečení polní nemocnice léčivy a zdravotnickým
materiálem. LV-PN umožňuje přípravu základních druhů
individuálně vyráběných léčivých přípravků, kontrolu léčiv
v rozsahu běžné lékařské kontroly, totožnost, obsah a ulo-žení
zásobních farmaceutických surovin a laboratorních chemikálií
včetně omamných látek. LV-PN slouží především k přípravě,
kontrole, vydávání, skladování a evi-denci léčiv a spotřebního
zdravotnického materiálu v rámci polních zdravotnických
komplexů. Vnitřní prostor LV-PN obsahuje výdejní místo pro
odběr léků a léčiv s roletou a ko-vovou uzamykatelnou mříží,
dispenzární boxy pro uložení léčiv a pracovní plochy pro
administrativní úkony a přípravu léčiv.
KTN-LV-PN TVOŘÍ:
źkontejner ISO 1C typ 5420;
źzákladní technologie pro udržování požadovaného

Vnitřní prostor LV-PN

mikroklimatu v pracovní části (klimatizační jednotka, topné
agregáty);
źúčelová vnitřní zástavba pro zabezpečení uložení
źa výdeje léků a léčiv s následující hlavní výbavou:
- chladnička s mrazničkou Zanussi ZU 9144;
- trezor pro uložení omamných látek;
- dispenzární boxy pro uložení léčiv;
- digitální váhy GF 8K2;
- lékařská infralampa IL 1;
- vybrané příslušenství souprav FA-1 vz. 90 a N-5 vz. 70;
- příslušenství pro rozvinutí pracoviště;
źvodní hospodářství.
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ZÁKLADNÍ TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA:
6 058 × 2 438 × 2 438 mm
źvnější rozměry (d × š × v):
6 676 kg ± 2 %
źpřepravní hmotnost kontejneru:
12 000 kg
źcelková maximální hmotnost kontejneru:
3 vrstvy
źstohovatelnost:
źprovozní podmínky:
- 20 °C až + 55 °C
- teplota okolí:
do 90 % při + 30 °C
- relativní vlhkost vzduchu:
- prašnost vzduchu:
1 g.m3
(měřeno ve výšce 0,5 m nad terénem);
2 osoby
źobsluha:
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