DISPENSERSYSTEEM
Bijvullen

Autoyec 50 SC

KRZ
2011 - 2012
Pack-inyec
Inhoud:
1 aansluitset (A)
1 injectiespuit van 50 ml (B)
1 3-weg kraan met buis (C)

Injectiespuitlader en -ontlader voor injectiespuiten van 50 ml.
Werkt nauwkeurig en moeiteloos.
Gereed voor vulling van infusoren.
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Om te investeren in kwaliteit,
veiligheid en comfort is altijd
een kosten besparende denkwijze

NEDERLANDS

TRANSPORT
Medicijnwagens

Meest aanbevolen
kleurschema volgens
de specialismen
(chromotherapie)

LILA

BLAUW

ROOD

GROEN

GEEL

ORANJE

Carrydose Crom

Bloedsomloop
Gastro-enterologie
Gynaecologie en verloskunde
Interne geneeskunde
Neurologie
Oncologie
Orthopedie en traumatologie
Pediatrie
Psychiatrie
Pulmologie
IC
Urologie
Vasculaire geneeskunde
PC-steun
Met krachtcompensatiemechanisme.
Kan worden gedraaid en gekanteld om de optimale
ergonomische positie voor de gebruiker in te stellen.

De lijn gepersonaliseerde KRZ-wagens
· Frame in gelakt aluminium
· Gelamineerde bladen van fenolhars
(maximale weerstand)
· Ladebakjes met inhoud van 3 en 4,5 liter
· Vanaf 6 tot 36 ladebakjes per wagen
· Extra laden met telescopische rails
(zonder stoten)
· Wielen voorzien van ring om niet
over kabels en snoeren te rijden

Ci

3l

Losse cassette

4,5 l

Maxi-Ci

Optionele accessoires:
· 2 soorten PC-steunen
- GB: 360º draaibaar en kantelbaar
- FC: arm met krachtcompensatie
		 voor eenvoudige hoogteverstelling
· PAA 12V: autonoom voedingspack
met 12-volt uitgang

Cassetteboxen

NUEVA
2 lagen

3 lagen

Ci - 6

Ci - 6+2
6 cDisponibles en s
e
olo
res diferent

4 lagen

5 lagen

Ci - 6+4

Ci - 9+4

OPSLAG EN TRANSPORT
Cassettetransport

Wagens
Modellen overzicht

Ki

Met ladebakjes van 3 liter: Ci
Ki-9

(9)
Hoogte: 102 cm
Ki-24

(12 x 2)
Hoogte: 103 cm

Ki-36

Model Plata

(9 x 2)
Hoogte: 102 cm

Ki-15

Ki-12

Ki-18B

(12)
Hoogte: 103 cm

(15)
Hoogte: 114 cm
Ki-30B

Ki-30

Ki-24 Frontal

(15 x 2)

(15 x 2)

(24)
Hoogte: 125 cm

Hoogte: 114 cm

Hoogte: 122 cm

Ki-12B

Ki-30 Frontal

Ki-45

Ki-15B

(15)
Hoogte: 122 cm
Ki-36

(9 x 4)
Hoogte: 121 cm

Ki-24B

Model Mediterráneo
(12 x 3)
Hoogte: 125 cm

(15 x 3)
Hoogte: 147 cm

(15 x 2)
Hoogte: 147 cm

(12)
Hoogte: 113 cm

(12 x 2)
Hoogte: 113 cm

Historial Car
Met ladebakjes van 3 (Ci) en 4,5 (Maxi-Ci) liter: (Ci + Maxi-Ci)
Ki-9

(6 + 2M)
Hoogte: 102 cm

Model A Co groen

Model A Co Oranje

Ki-18B

(6 + 2M) x 2
Hoogte: 102 cm

Ki-24

Ki-24 Frontal

(9 + 2M) x 2
Hoogte: 103 cm

(6 + 4M) x 2
Hoogte: 125 cm

Ki-36

Ki-45

(6 + 4M) x 3
Hoogte: 125 cm

Ki-12

(9 + 2M)
Hoogte: 103 cm
Ki-30

(12 + 2M) x 2
Hoogte: 114 cm
Ki-30 Frontal

(9 + 4M) x 3
Hoogte: 147 cm

(9 + 4M) x 2
Hoogte: 147 cm

Ki-15

(9 + 4M)
Hoogte: 114 cm

Ki-30B

(12 + 2M) x 2
Hoogte: 122 cm
Ki-12B

(6 + 4M)
Hoogte: 113 cm

Ki-15B

(9 + 4M)
Hoogte:122 cm

Ki-36

(6 x 2M) x 4
Hoogte: 121 cm
Ki-24B

(6 + 4M) x 2
Hoogte: 113 cm

Met ladebakjes van 4,5 liter: Maxi-Ci
Ki-9

Model B

Ki-12

Ki-18B

Ki-15

Ki-15B

Models in use
(6M)
Hoogte: 102 cm

Nodrizas (Kantelbakjes)
Grote hoeveelheid laatjes te vervoeren
Optioneel gemotoriseerd te verkrijgen

(6M x 2)
Hoogte: 102 cm

Ki-24

Ki-24 Frontal

(8M x 2)
Hoogte: 103 cm

(8M x 2)
Hoogte: 125 cm

Ki-36

Ki-45

Hoogte: 125 cm

Ki-30

(10M x 2)
Hoogte: 114 cm
Ki-30 Frontal

Hoogte: 147 cm

Voor Crom en Ki modellen: Breedte

Voor Tecnocar modellen:

(8M)
Hoogte: 103 cm

Hoogte: 147 cm

56

Diepte

50

Breedte

78

Diepte

53

*Tecnocar modellen zijn maximaal 105 cm hoog

Afmetingen in cm

(10M)
Hoogte: 114 cm
Ki-30B

(10M x 2)
Hoogte: 122 cm
Ki-12B

Hoogte: 113 cm

(10M)
Hoogte: 122 cm
Ki-36

(6M x 4)
Hoogte: 121 cm
Ki-24B

Hoogte: 113 cm

TRANSPORT
Medicijnwagens voor tehuizen, sanitaire partners en psychiatrische
ziekenhuizen

Carrydose KiG

DISPENSERSYSTEEM
Noodkar

Ecorevicar

Model KiG 70-10, het meest
ergonomische standaardmodel.
· Alle medicatie voor een hele
week in cassettes van 1 liter,
voor 10 gebruikers.
· Maten: 70 x 108 x 50 cm.
· Gemaakt van gelakt aluminium
· Roldeurtje

Kleuren labels voor gemakkelijke herkenning
Accessoire om op te hangen of voor opslag te gebruiken
Accepteert standaard medicijnbekertjes

DINO
Het doseersysteem met de meest
geschikte dagcassette van 1 liter inhoud
Transparent schuifdeksel gemaakt van ABS.
Externe maten (cm):
Lengte: 31; Breedte: 8,4; Hoogte: 5,4

SUPORSET
Blad gemaakt van High-Impact
Polystyreen (HIPS), de capaciteit
is voor 7 DINO medicijnen
dagcassettes.
Maten: 61,5 x 42,5 cm

Carrydose KG
Model KG 20 Roler Crom
Als dagelijkse medicatie op PVA-trays
en PD1 dispenser voor maximaal 306
gebruikers.
Afmetingen: 86 x 132 x 55 cm

PD1
Dispenser voor 4
innames per dag.
Groot formaat.
22,5 x 8,3 cm

PVA
Dagtray voor
maximaal 17 patiënten.
45 x 34 cm

PD3
Verdeler voor 4 innames
per dag. Met ruimte voor
label voor identificatie.
22,5 x 5 cm

PVA ORTHO
Weektray voor 7
dispensers met label.
43 x 26,5 cm

B7
Koffertje voor 7
dispensers met label.
26 x 21 cm.

Ecorevicar
Cardiale noodkar
Technische informatie :
· Direct toegankelijke laden
· Overzichtelijk
· Ondersteuning voor de defibrilator, de hoogte is aan te passen
· 8 meter kabel en centrale aansluiting, om te voorkomen
dat er aan de defibrilator getrokken wordt
· Serum en zuurstof ondersteuning
· Hartmassageboard gemaakt van methacrylate
· Speciaal compartiment met slot om de voorraad en de
controle fomulieren bij te houden.
· Sluiting door verzegeling in nummervolgorde.
· Ruimte voor een zuurstoffles

DISPENSERSYSTEEM
Verpakkingsmachines

Multiblist

Nieuwste generatie
De nummer 1
HORIZONTALE VERPAKKING
VOOR ORALE MEDICIJNVORMEN
(Blisterverpakkingen of onverpakt)
Multiblist verpakkingsmachine voor medicatie
in blisterverpakking
· Horizontaal geconstrueerd
· Verpakker van medicatie in voorgeknipte
blisterverpakkingen
· Verpakker van diverse specialistische medicatie
· Geintegreerde PC
· Laserscanner (EAN 13, 39, 128 en Data Matrix)
· Noodstop
· Digitale temperatuurcontrole
· Nauwkeurig voorgeknipt , hoge kwaliteit
· Hermetisch afgesloten
· Snelheid: 2.500 units per uur
· Laag verbruik
· Direct afdrukken op thermisch papier met mogeli-		
jkheid om iconen of figuren af te drukken
· Verbruiksartikelen: 2 rollen papier (thermisch en kleur)

Uitgerust met een
laserscanner voor het
lezen van
EAN-codes 13, 39, 128
en Data Matrix.

Verschillende kleuren
om vervaldatum,
gelijke formaten,
speciale medicaties,
etc. te onderscheiden

EAN 39

EAN 128

EAN 13

DATA MATRIX

Met printer die zowel horizontaal
als verticaal schrijft waarmee verschillende lettertypen kunnen worden
gewijzigd en afgedrukt alsook
iconen en figuren.

TRANSPORTMOGELIJKHEDEN
Medicijnwagens

Tecnocar
Ervaring en Technologie
MODEL TOP PVPCM 9
Met medicijnlaatjes ,geschikt voor
een beeldscherm
Afmetingen 55 x 55 x 86-105 cm

MODEL 2x1 T16
Afmetingen 55 x 76 x 105 cm

Tecnocar TOP
Een uniek workstation met ruimte
voor maximaal 12 laatjes van 3L inhoud
of 8 laatjes van 4,5L inhoud voor de
medicatie. Of een combinatie hiervan.

Tecnocar 2 x1
De enige elektronische medicijnwagen met aan beide zijdes opbergcapaciteit voor de medicatie.
Tecnocar geschikt voor maximaal
30 laatjes met 3L inhoud of
20 laatjes met 4,5L inhoud voor
de medicatie. Of een combinatie
hiervan.
Onderin de wagen is er aan beide
zijdes een bulklade met 20L en 30L
inhoud.

Alle lades zijn elektronisch
te vergrendelen.
Alle cassettes met
een veiligheidsslot
MODEL TOP PVPM 11
Met medicijnlaatjes en geschikt voor
gebruik van een laptop.

Led verlichting (12V) voor een goede
verlichting, ook ’s nachts.

MODEL TOP PVP
Geschikt voor een laptop.

Batterij indicator

Uitneembare
cassetteboxen

Barcode scanner

TOP 		

Anti diefstal sleutel

Tecnocar 2x1

Oplaadtijd

3 h

6 h

Gel batterij

60 Ah

110 Ah

Gebruiksduur

10 h

18 h

Wireless toetsenbord met anti bacteriele coating

DISPENSERSYSTEEM
Automatisch dispensersysteem (ADS)

Autodrugs
Een unieke opbergmogelijkheid met twee variaties: door middel van spiralen (als een snoepmachine) en lades (Elektrostock)

Autodrugs Origineel

Medicijndispenser op naam hoeveelheid
· Gesloten uitgifte systeem, alleen geautoriseerde uitgifte.
Het apparaat is gemaakt van aluminium
· De beste garantie voor het hebben van de benodigde
doseringen, zowel de patiënt als het personeel kunnen
de medicijnen eruit halen. Geen fouten door het
verkrijgen van het verkeerde medicijn of de verkeerde
dosering.
· Geschikt voor gebruik via touchscreen, toegang
middels wachtwoord
· Gebruikerskaart met wachtwoord, bedienen d.m.v.
touchscreen. De verschillende autorisatie niveaus
zijn individueel in te stellen.
· Mogelijkheid om het aantal componenten te vergroten
nav de afdeling.
· LAN connectie met diverse services en verschillende
gebieden
· Uitgerust met KAMBAN opslag procedure (van het
opgevraagde medicijn wordt de dosering gepakt
waarvan de houdbaarheidsdatum binnenkort verstrijkt.)
· Geschikt voor de uitgifte van individuele blisters
of doosjes
Veermechanisme, met verdeling voor dosisverp
akkingen of packs en snel uitwerpen van de protocollen.

Model Original K-2

Autodrugs Electrostock

· Uitgifte middels laden
· Ideale oplossing om verschillende specialismen
en / of grote hoeveelheden medicijnen te bevatten
· De volledige inhoud in zicht (in een oogopslag)
· In compartimenten verdeelbaar, met verdelers voorzien van labelhouders
· Zacht sluiten zonder stoten
· Verschillende modules verkrijgbaar

Model Electrostock K-2

Original + Electrostock

Combineert modules van het model Original
en van het model Electrostock om de voordelen
van de beide systemen in één station
te benutten.

Model Mix K1 + 1E

DISPENSERSYSTEEM
Wikkelaar / dispenser

Dosiroler

Autodrugs

Autodrugs Original koelkast

Autodrugs Original Narcotics

Opberghouder voor rollen met enkele dosis
· Compatibel met iedere verpakkingsmachine
voor dosisverpakkingen
· Kan op muur of tafel worden geïnstalleerd
· Frame van geanodiseerd aluminium en PVC bladen
· Opslagcapaciteit voor 19 specialismen naast
de Dosiroler Compact (Zonder Dosiroler Compact
heeft het een capaciteit voor 20 specialismen)
· De rol is gemakkelijk te wikkelen

· Veiligheid 100/100
· Voor temperatuurgevoelige medicijnen
· Elektronisch slot met code
· Uniek in zijn soort met alle voordelen
· Printer voor narcoticabonnen
van Autodrugs Original. Inclusief gesloten
en bus voor afgeven van de bonnen
dispenser, met grafische datalogger
· Datalogger met grafische temperatuurgegevens
aan voorzijde

Erg gemakkelijk en praktisch
1 Rol de strook in de Compact
2 Verwijder de rol en bewaar deze in de Dispensing
3 Hang de Dispensing over uw schouder en deel uit

Toegang middels geldig wachtwoord.
Afdeling retourzendingen.
Het scherm geeft de beschrijving van
het medicijn dat uit de overeenkomstige open lade moet worden gehaald.

Volledige opening van de lade,
“handenvrij” en zacht sluiten zonder
stoten. Elke lade is voorzien van
verdelers en labelhouders.

1

2

3

DISPENSING
Dit is de doos
waarin de rollen worden
opgeslagen en waarmee de
blisterverpakkingen kunnen
worden gedoseerd.

COMPACT
Dit is de doos die wordt gebruikt
om de strook met dosisverpakkingen
in op te rollen en die, nadat de rol
gemaakt is, in een Dispensing
wordt bewaard.

