
RAVIMITE LAO- JA JAOTUSAUTOMAAT

MEGA-FIXU

Ravimite lao- ja 
jaotusautomaat 
haiglatele



PARANEV RAVIMILOGISTIKA

Mega-Fixu ravimite lao- ja jaotusautomaat toob leevendust ja 
lisab efektiivsust haiglate ravimilogistikasse. Automaat kannab 
hoolt kõigi ravimite ladustamise ja jaotuse eest. Tänu 
automaadile saab ära jätta mitmed seni rutiinset käsitööd 
nõudnud operatsioonid ja kasutada vabanevat ressurssi 
rohkem professionaalsust nõudvate tööülesanete täitmiseks. 
Väheneb inimlike vigade risk ja paraneb ravimiturvalisus.

Mega-Fixu lahendus võimaldab laovarude jälgimist reaalajas, 
tänu millele on võimalik jätkuvalt monitoorida ravimite 
kehtivusaega ja vähendada ravimite aegumisest tekkivaid 
kulutusi. Tervikalahendus projekteeritakse vastavalt kliendi 
vajadustele ja olemasolevale ruumilahendusele, tagamaks 
olemasolevate ruumide maksimaalset kasutust. NewIcon tagab 
ka Mega-Fixu laoautomaadi probleemideta integratsiooni 
haigla olemasoleva majandustarkvaraga

PRAKTILINE

USALDUSVÄÄRNE TEHNIKA

PERSONALISEERITUD LAHENDUSED

Ravimipakendite
triipkoodid skaneeritakse ja
pakendid mõõdetakse

Ravimipakendid
ladustatakse ruumi säästvalt

Ravimipakendid 
komplekteeritakse osakondade 
transpordi-konteineritesse

Sissetulevad ravimipakendid
kallatakse sorteerimislindile

LAO- JA JAOTUSAUTOMAADI TÖÖPÕHIMÕTE

LAO- JA JAOTUSAUTOMAAT

• Sobib erisuuruste ravimikarpide
ladustamiseks

• Pakub automatiseeritud laohaldust
reaalajas

• Visualiseeritud hõlpsalt kasutatav kasutajaliides

• Kvaliteetsed ja kiired tööstusrobotid
• Innovatiivne triipkoodi- ja automaatne

tuvastussüsteem
• Dubleeritud, veakindlad süsteemid

• Lai valik lisaseadmeid ja varustust
• Kogu lahendus projekteeritakse silmas pidades kliendi võimalusi ja vajadusi
• Hea integreeritavus erinevatesse infosüsteemidesse



RAVIMI - JA TÖÖOHUTUS

• Vähendab ravimite komplekteerimisel
tekkivaid vigu

• Lukustatud ravimiladu tagab ravimite
turvalise säilimise

• Ravimite kasutusaegade ja ladustamis-
temperatuuri monitoorimine reaalajas

• Paranenud tööohutus ja ergonoomika

MAJANDUSLIK KASU

• Inimressursi efektiivsem kasutus
rutiinse käsitöö vähenemise läbi

• Tänu efektiivsemale jälgimisele
vähenevad ravimikaod

• Laovarude vähenemine tänu
efektiivsemale laohaldusele

• Kliendipõhiselt projekteeritud lahendus
tagab efektiivseima tulemuse

EFEKTIIVSUS

• Optimeerib ja kiirendab ravimilogistikat
ning sellega seotud protsesse

• Ravimite ladustamiseks kasutatava
põrandapinna efektiivsem kasutus

• Vabanenud tööjõudu saab kasutada
keerukamate, rohkem professionaalsust
nõudvate tööülesannete täitmiseks

• Automatiseerib sissetulnud ravimite
sorteerimise, ladustamise ja hilisema
komplekteerimise

MIKS SEE ON KASULIK?

Kauba saateinfo märkimine 
transpordikonteinerile

Üksikute ravimipakendite  
saatmisvõimalus 
valideerimistöökohale

Kaane ja vitsa automaatne 
paigaldus

Automaatne 
komplekteerimislehe väljaprint 
transpordikonteinerisse

LISAVALIKUD



MERIANTO OÜ
Siduri 3
11313 Tallinn
Tel. 50 181 04
sales@merianto.com
www.meriantomedical.com

LEIAD MEID KA FACEBOOKIST!

Esindaja Eestis

TEHNILISED ANDMED

Sisestusmoodul

Lisasorteerimislint Konteinerivirna sorteerija Valideerimistöökoht Konteinerilift

Transpordilint

Konteinerite komplekteerimine
ja markeerimine

Kaanetamis
automaatLadustamismoodul




