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A Solução que você estava esperando

Ÿ Ajuda a selecionar os parâmetros de 

corte do blíster com o auxílio de uma 

câmera de vídeo com visão inteligente, 

na interface do operador, antes de 

efetuar o corte, evitando todas as 

possibilidades de identificação errônea

Ÿ Sincroniza com o HIS através do nosso 

exclusivo software Opus 5.0. Inclui 

mais de 100 layouts com avisos e 

a l e r t a s  p a r a  c e r c a  d e  1 . 0 0 0 

medicamentos

Ÿ Mecanismo totalmente fechado, 

emitindo baixo ruído no ambiente.

Ÿ Imprime uma tarja de cor adicional na 

embalagem para identificação de 

classe médica, com segunda impressão

Ÿ Produz tiras de embalagens com 

destaque fácil com «n» unidades para 

m e l h o r  o r g a n i z a ç ã o  n o 

armazenamento

Ÿ Taxa de produção de 1.500 a 2.200 

cortes e unitarizações por hora

Ÿ Distância mínima necessária de 2,5 mm 

entre os blísteres

Ÿ A distância da borda da cartela ao 

blíster deve ser entre 5 e 15 mm

Ÿ Possibilidade de cortes com orientação 

a 45 graus

Ÿ A disposição alternada das pílulas não 

é problema

Ÿ Ta m b é m  c o r t a  c a r t e l a s  c o m  

revestimento de alumínio em ambos 

os lados.

Ÿ Capacidade de entrada de 500mm no 

magazine, podendo ser alimentado 

com 150 unidades a serem cortadas, 

dependendo da espessura das cartelas

Ÿ Consulte nosso Departamento Técnico 

para configurações mais específicas

Ÿ O sistema geralmente efetua mais de 

90% dos cortes necessários em um 

hospital

Sistema de CorteConfigurações clássicas de corte do blíster
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Vantagens

Manter o comprimido dentro do blíster sem risco microbiológico e de contaminação é uma 

enorme vantagem farmacêutica. Verificar as informações de impressão, cor e a forma do blíster 

em ambos os lados antes de cada ciclo de corte também é uma ferramenta de segurança. Inserir 

informações de via de administração, avisos e alertas em cada medicamento, com uma tarjeta 

colorida adicional, é também um procedimento de segurança. Um código com número de série 

pode ser adicionado para rastreamento. As ferramentas do Sistema Opuspac incluem muitas 

outras metodologias de segurança (veja detalhes em nosso blog).

AIVAK não apenas evita perdas de entrada no estoque - porque a unitarização é feita imediatamente 

após o recebimento - como também pode produzir tiras de «n» embalagens com pré-corte para, em 

seguida, inserí-las manualmente em gavetas seguras com lacre. O conjunto de unidades é também 

pesado e checado. As gavetas são prontas para inserção no passo seguinte: o sistema de picking 

eletrônico Opuspick, para Farmácia Central.

Uma variedade de ferramentas de segurança
adicionadas ao seu processo

Produção de Unidoses com Estoque Seguro

Com o AIVAK é possível converter meds em unidoses antes de enviar ao estoque, porque a alta 

capacidade possibilita que as mercadorias recebidas sejam processadas no mesmo dia ou no 

dia seguinte. As caixas são descartadas no início do processo, dessa forma o produto perde o 

valor comercial após essa etapa, evitando desvios. O armazenamento dos rolos permite 15.000 

unidades, assim as pausas para trocá-los são 7 vezes menores que em outros equipamentos.

Alta Produção e Confiabilidade

Conclusões

Ÿ Agora é possível manter procedimentos de segurança mais 

rígidos devido à tecnologia robótica AIVAK

Ÿ A alta produção da AIVAK permite atender hospitais com até 

1.100 leitos (um turno)

Ÿ Opuspac tem um ciclo de logística total com máquinas robóticas 

incluídas

Ÿ Com o aumento do custo de saúde em todos os lugares, é mais 

importante escolher tecnologias que reduzam custos fixos

Ÿ  A Opuspac atende a 700 hospitais em 21 países

Dimensões  (mm)
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Leite

*Nossos equipamentos podem sofrer alterações sem aviso prévio devido às constantes 
melhorias tecnológicas.
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Outras Soluções Opuspac

Grupo de Automação Hospitalar com 
700 instalações em 21 países

A etiquetagem de ampolas e frascos de até 25 mm de diâmetro agora é 

possível com produtividade de 2.200 unidades por hora. Permite também 

operação totalmente automática.

Proporciona alto rendimento volumétrico para armazenamento adicional 

em dispensários.

Opus Flag

Opuspick

O Picking eletrônico fornece ao processo de dispensação maior 

estabilidade. Você pode fazer a Logística Centralizada orientada ao 

paciente preparando os medicamentos e os materiais exatos que o 

paciente requer em determinado período do dia. Também é possível 

usar o Opuspick para carregar as Farmácias Satélites (Logística 

Distribuída). O equipamento é configurado de acordo com os requisitos 

por cliente em tamanho e número de caixas.
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