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Opus Mat

Dispensação unitária

de materiais.

Tecnologia de

Estoque Seguro

• Equipamento configurável de 10 a 14 bandejas de três 

altura diferentes 35, 90 e 180 mm com medidas em 

horizontal de 340 x 530 mm, Norma ISO

• Superfície  para apoiar itens de até 2,6 m²

• Capacidade volumétrica de até 300 litros, por torre, 

podendo adicionar mais torres

• Todas as bandejas são pesadas. O computador já 

recebeu a informação do peso de cada produto

• Quando um produto é solicitado, uma luz indica a 

posição de retirada e abre-se uma porta

• O sistema sabe se você retirou uma, duas ou mais 

unidades

• Aceita grande variedade de produtos em cada bandeja

• Acesso por biometria ou nome e senha

• Tela colorida 15" sensível ao toque. Sistema operacional 

Windows 10, CPU i7

• Sistema para destravar as portas em caso de queda de 

energia

• Envia relatório de itens a completar

• Carrega as retiradas na conta do paciente

• Recebe autorização de prescrição ou de operador(a)

• Funcionamento intuitivo e rápido

• Medidas: 2.200 × 530 × 740 mm (A × L × P)

Rápido retorno de Investimento (ROI) reduzindo 
ou eliminando os desvios de inventário.

Elimina a necessidade de conferir diariamente o 
inventário, economizando tempo dos 
profissionais e, consequentemente, 
aumentando a produtividade.

Case de hospital de 200 leitos com 13 Opus Mat, 
ROI  = 18 meses

Grupo de Automação Hospitalar com 
700 instalações em 21 países

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

Pik One

Dispensário inteligente para até 70 SKU,  com 

capacidade para até 1.800 unidades. Com caixa 

blindada, display tátil e saída de mats ou meds 

um-a-um, totalmente controlada.

Pode ser adquirido com o Opus Mat, nos 

Módulos PPO (Pik One + Pik One + Opus Mat). 
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