Opuspac
Hospital Automation

Oriented to
Patient Safety

Display Tátil

Caixa blindada

ESTOQUE
SEGURO
Saída um-a-um

Gabinete para dispensação de medicamentos Um-a-Um com Estoque Seguro

A Solução que você
estava esperando
Ÿ

Dispensário inteligente para 70 SKU em cada
módulo.

Ÿ

Capacidade para até 1.800 unidades, dependendo
do volume dos itens.

Ÿ

Possibilidade de aquisição de gabinete com
refrigeração para produtos termolábeis.

Ÿ

Tela de 21" sensível ao toque.

Ÿ

Software avançado que se relaciona com todos os
setores.

Ÿ

Produzido por empresa do Grupo Opuspac, com a
tecnologia característica da mesma.

Ÿ

O produto não cai, pois uma bandeja vai até ele e
busca-o na altura em que se encontra.

Ÿ
Ÿ

Tecnologia amplamente comprovada.
Dispensação UM x UM - ou mais - sem perder o
controle unitário em todas as entregas.

Ÿ

Gabinete metálico reforçado, apto para produtos
de grande valor.

Ÿ

Energia 220 V, 50/60 Hz, até 1.200 Watts. Conexão
via cabo ethernet ou WiFi 3G/4G.

Software inteligente com protocolo HL7
O software proprietário SmartPick conecta-se ao ERP do hospital através de uma
base de dados. A partir dele tem-se acesso a registros de pacientes, prescrições,
contas do paciente, logs de pessoas com autorização de acesso, senhas, inventário e
pedidos de reposição.

Dupla checagem
A saída do produto correto é garantida, mas ainda assim o código de barras é
controlado na retirada.

Garante um Estoque Seguro
Produtos não carregados na conta do paciente e outros desvios provocam perdas
signiﬁcativas no ﬂuxo logístico hospitalar. Assegurando que não se possa retirar uma
quantidade maior que a autorizada pelo sistema, o PIK One proporciona uma grande
economia.

Módulo Estoque (PPO)

Estoque de Mats e Meds.
Controle com conveniência.
RECOMENDADO PARA:

Pronto-socorro, UTI, CC,
Farmácias Satélites de
qualquer po, adaptando
o tamanho a cada
necessidade.
Pode dispensar
indis ntamente
medicamentos ou
materiais em qualquer
um dos módulos PIK One.

1

2

Módulo PIK One
para medicamentos
ou materiais

3

Módulo PIK One
para medicamentos
ou materiais

VANTAGENS

Módulo Opus Mat para
materiais volumosos ou de
baixo custo (PV ou B)

ECONOMIA

• Produção nacional com a melhor Assistência
Técnica do mercado.
• Adequado para meds ou mats - e inclusive
misto.
• Produto muito econômico, com custo até 60%
inferior a outros equipamentos com menores
performances.
• So ware proprietário SmartPick muito
avançado, com alertas para Segurança do
Paciente.

• Entrega apenas a quan dade solicitada pelo
sistema
• Tem barreira de luz para assegurar que o
produto caiu na bandeja recolhedora.
• Link diretamente com MV e Tasy (em
processo) e através de API com os outros
sistemas.
• Também pode trabalhar stand-alone, com um
computador ao lado conectado ao ERP.

950

Dimensões

980

1900

Medidas em mm

Frente

Lateral

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

A economia é considerável se
atualmente houver pessoas atendendo
Estoques Satélite.
Para os demais casos, deve-se calcular
qual o ﬂuxo de produtos mensais,
mul plicar pelo Índice de Perdas e
comparar com o custo de aluguel. Tudo
que for superior ao aluguel é ganho.

Opuspac
Hospital Automation

Outras Soluções Opuspac
AIVAK Robótico

Corta o blíster com auxílio
de uma câmera com Visão Inteligente

Ÿ

Corta, imprime e
unitariza

Ÿ

Câmera com Visão
Inteligente

Ÿ

Automação de alto
nível
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Imprime códigos
e alertas
Imprime também
uma tarja
colorida na
embalagem
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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.

Opuspac

T O TA L

www.opuspac.com
blog.opuspac.com
info@opuspac.com

Opuspac
BR035212-001

Hospital Automation

UNIVERSITY

SAO PAULO, BRAZIL

SAO PAULO, BRAZIL

H E A L T H

TEXAS, USA

BARCELONA, SPAIN

Grupo de Automação Hospitalar com
700 instalações em 21 países

