
Opuspac

Hospital Automation

Opus One
A máquina universal que embala e rotula.



Por que a  é a ferramentaOpus One
que você estava esperando?

Móvel EconômicaConectada Moderna

A Opus One será uma peça chave no seu processo de farmácia e almoxarifado, pois unitariza 

medicamentos, materiais médicos, kits e faz lotes pequenos com segurança e sem perda de 

tempo, ou seja, tudo o que você necessita colocar dentro de uma embalagem e rotular, com 

um código, ela faz.

A conecta-se com seu sistema de TI e também através de nosso software Opus Opus One 

5.0.

A característica principal desse equipamento é sua versatilidade. A máquina pode ser levada 

até onde estão os produtos.  até a máquina.Não é necessário deslocá-los

Muito fácil de utilizar, sem conhecimentos especiais.

Poderá usufruir de todas as vantagens das máquinas grandes e do  para Sistema Opuspac

reduzir Eventos Adversos.

Ÿ Ampla tela de comandos e informações em cores com tela sensível ao toque.

Ÿ ribbonMenor consumo de . 

Ÿ 2Impressora industrial de 00 dpi, que avança o ribbon de forma independente do avanço 

do material de embalagem. 

Ÿ 600Largura de ribbon de 32 mm, comprimento de rolo:  m.

Ÿ Bobinas grandes de até 10.000 unidades por bobina para reduzir desperdício.

Ÿ Integração com TI sem custo adicional.

Ÿ Software Opus 5.0 com licença vitalícia, inclusa no preço.

Ÿ Assistência técnica online gratuita.

Ÿ Pode trabalhar com diversos materiais de embalagem.

Ÿ 2Largura das embalagens:  de 70 a 50 mm.

Ÿ Produtividade até 1.000 unidades por hora.

Ÿ Medidas máquina: 650 mm x 500 mm (Largura x Profundidade), altura 800mm.

Ÿ Medidas de embalagens (mm): 70 x 75, 70 x 130, 100 x 220, 100 x 260, 150 x 260, 150 x 350, 

250 x 315

Ÿ Peso: 71,5 Kg (máquina industrial e muito robusta).

Ÿ 12 meses de garantia.

Ÿ Assistência técnica em todo o território nacional.

Ÿ Opcional impressor Marken Imaje largura de ribbon 55 mm, recomendado para 

impressão de layouts de alertas e avisos dos medicamentos.

A  - com 600 máquinas instaladas em 18 países - tem uma Opuspac

economia de escala que nos permite fabricar e vender com melhores 

preços, fornecendo a mesma qualidade com a qual compete nos 

mercados externos. 

Somos os criadores do tecnologia orientada a Sistema Opuspac, 

reduzir Eventos Adversos e melhorar a Segurança do Paciente. Esse 

sistema  o equipamento é fornecido integralmente com Opus One.



Opuspac

Hospital Automation

Imprime, conecta com TI, embala como as grandes

e ainda acompanha grátis o Sistema Opuspac.

Vantagens

Ÿ Grande range de trabalho.

Ÿ Economia de ribbon, consome de acordo com 

o tamanho da  impressão e não de acordo 

com o tamanho da embalagem.

Ÿ Sem custo de conexão com TI.

Ÿ Qualidade 200 dpi - assegura uma leitura sem 

falhas.

Ÿ Material de embalagem mais em conta.

Unidose

Ampolas e Blísteres

Materiais

Médicos

Conexão com TI

Kits

Pequenos

Lotes

Mobilidade

Leve a máquina até o produto

Grandes e Pequenos 

Hospitais

Instituições < 70 leitos, Home-Care

e grandes hospitais

Aaa

Sistema Opus
15 soluções e  200

layouts com informações 

prontos para utilizar

Coloque códigos de 

barra neles

Leia o código de barras

da caixa e comece a operar

Para zerar erros

Mesa opcional

Elimine a 
Ineficiência.

Renove
seus conceitos.

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



More Safety for Patient. More Savings for Hospital

Opuspac

Hospital Automation H E A L T H

TO TA L
Opuspac

SAO PAULO, BRAZIL BARCELONA, SPAINTEXAS, USASAO PAULO, BRAZIL

U N I V E R S I T Y

BR035212-001

Mais de 700 máquinas produzidas no Brasil e instaladas em 21 países.

R. Humberto Pela, 68 
Louveira - SP - Brasil - CEP 13.290-000

Fone: +55 (19) 3878 1036

www.opuspac.com
blog.opuspac.com

info@opuspac.com


