


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Onkofar, 2011 yılında, merkezi İzmir olmak üzere, sağlık sektöründeki iki 

deneyimli kuruluş olan; MED-KİM Kimya ve ENDOTEK'in iştirakleri ile, özellikli 

olarak onkoloji alanında hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği için üstün, 

yenilikçi ve yüksek teknolojik çözümler sunmayı hedefleyerek kurulmuştur. 

Onkofar olarak; kanser tedavisinde büyük bir yer kaplayan kemoterapi ilaç 

hazırlama ve uygulama hizmetlerinin gelişmesine liderlik etme vizyonumuz ile, 

onkoloji alanında ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uygun 

intravenöz ilaç hazırlamasından, uygulanması aşamasına kadar entegre 

çözümler sunmak için çalışmaktayız. 

Onkofar Sağlık Ürünleri, sunmuş olduğu multidisipliner sistemler ile; kemoterapi 

süreçlerine; bilimsel, teknolojik ve organizasyonel olarak ölçülebilir ve anlamlı 

değerler sağlamaktadır.   



Onkoloji eczacýlýðýnda; her karýþým; hastaya özel, doktorlarýn ilaç istekleri, 
gerçek zamanlý laboratuar sonuçlarý ve eczanede çalýþan ekibin katkýlarýyla ayrý 
ayrý olarak hazýrlanmaktadýr.

Ýþin zorluðu; hastanýn kurumda beklemekte olduðu süre içerisinde;  söz konusu 
hasta için steril ve doðru dozda kemoterapi ilaçlarýnýn; gerçek zamanlý bilgilere 
dayanarak hazýrlanabilmesidir. Bu çabayý karmaþýklaþtýran ilaçlarýn yüksek 
maliyetler içermesi, zamanýnda ve doðru bilginin önemi gibi modern saðlýðýn 
baskýcý unsurlarý kadar bileþiklerin tehlikeli doðasýdýr. Bu durum, ilaç 
hazýrlamanýn zorluk derecesini arttýrmaktadýr.

Kapsamlý teknoloji çözümün bir parçasý olmalýdýr. Farklý endüstrilerin kanýtlanmýþ 
teknolojilerinden ödünç alýnarak üzerine inþa edilmesi; dünya çapýndaki güvenli 
bileþik hazýrlama tecrübelerinin (best practice) uygulanmasý ve önlemlerin önemi 
üzerine sistem tabanlý vurgulama ile birleþtirilmesi baþarýyý getiren formüldür. 

Otomatik Ýlaç Hazýrlama Sistemi; malzeme, bilgi ve eylemlerin 
koordinasyonunun maksimum verimlilik ve minimum risk amacý ile sinerji 
içerisinde yürütüldüðü hasta merkezli sistemin ayrýlmaz bir parçasýdýr. Teknoloji; 
gerek hastalar, gerekse de hasta yakýnlarý ve saðlýk çalýþanlarý için fayda 
saðlamaya yönelik, daha yüksek bir amaca hizmet eden, bir araç haline 
gelmiþtir.

Loccioni human
APOTECA

care araþtýrma grubu, Kemoterapi Bileþik Hazýrlamada; bir 
otomasyon ve bilgi sistemi olarak chemo’yu sunmaktadýr.

APOTECAchemo; hasta güvenliði, çalýþan saðlýðý ve güvenliði, eczacýnýn 
etkinliði, huzuru, doktorun tatmini, hemþire özgüveni, stok yönetimi, maliyetlerin 
düþürülmesi; kayýtlarýn otomatik tutulmasý ve risk yönetimi gibi pek çok boyutta 
ölçülebilir ve anlamlý deðer saðlamaktadýr. 

APOTECA
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e;  ilk otomatik saðlýða zararlý ilaç hazýrlama sistemini 
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Kemoterapi Ýlaçlarýnýn Otomasyon ile Hazýrlanmasý

Onkoloji’de malzeme, bilgi ve eylemlerin entegrasyonu en fazla özeni 
gerektirmektedir: Onkologlar ve eczane çalýþanlarý; týbbýn sürekli büyüyen bir 
alanýnda; maksimum kalite, güvenlik ve etkinliðin saðlanmasý için; hastanýn 
etrafýnda bir takým haline gelmiþlerdir. Kanser insidansýndaki yükseliþ ve sürekli 
yeni ilaçlarýn piyasaya sürülmesi karmaþýklýðý arttýrmaktadýr.

Dünyada birçok hastanede; hasta bazýnda özelleþtirilmiþ kanserle mücadele 
ilaçlarý ile geliþtirilen yeni tedaviler sýk sýk ortaya çýkmaktadýr. Tedavi rejimi 
tanýmlandýktan sonra; ilaç sipariþleri iletilir ve laboratuar parametreleri teyid 
edilerek hazýrlama iþlemine baþlanýr.

Müþterilerimizin birçoðu, hazýrlama sürecinin her bir aþamasýnýn izlenebilirliði 
için güvenilir bir denetim yolunun, bilgi akýþý yönetiminin önemini vurgulamýþtýr. 
Veri eksiklikleri ve yorumlama hatalarý; hasta ve dolayýsý ile muhtemelen saðlýk 
hizmeti sunucu kurumlarý için ciddi sonuçlar doðurabilmektedir.

Bu senaryoda; otomasyon ve ölçümleme; verimlilik ve güvenliliðin
arttýrýlmasýnda deðerli araçlardýr.

Loccioni humancar
geliþtirendir ve halihazýrda Ýtalya’nýn en büyük ve en yoðun tedavi 
merkezlerinde söz konusu cihazlarýn kurulumunu saðlamýþ ve çalýþtýrmaktadýr.
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APOTECAchemo

APOTECAchemo intravenöz kemoterapi ilaç karýþýmlarý hazýrlamanýn karmaþýk ve 
kritik görevlerini tam otomasyon ile  yönetmektedir.

APOTECAchemo; hazýrlanan ilaçlarýn cihaza yüklenip boþaltýlmasý sýrasýnda aktif 
içerik ve çözücüleri tartabilen, toz formundaki ilaçlarý sulandýrýlabilen , (6 yönlü 
antropomorfik mekanik kol ve aktüatörlerin özel kullanýmý sayesinde), þýrýngalar, 
infüzyon torbalarý ve diðer nihai taþýyýcýlarýn  hazýrlanmasýný,  güvenli bir þekilde 
yüklenmesini ve boþaltýlmasýný saðlayabilen  bir robotik sistemdir.

APOTECAchemo hasta güvenliði saðlar. Hastalar; topyekün doðrulama için 
ürünlerin otomatik tanýnmasý, otomatik olarak tartýlmasý ve etiketlenme süreçleri 
gibi teknolojik geliþmelerin bileþimi olan bir güvenlik sistemi ile korunmaktadýr.

APOTECAchemo; her 2.3 saniyede bir içindeki tüm havanýn toplamda 5 HEPA 
filtre ile yeniden devridaim edildiði uygulama ile steriliteyi garantilemektedir. Bu 
sonuçlar;  ISO 5 uygunluðunca (ISO 14644 uyarýnca) baðýmsýz oda koþullarýdýr.

APOTECAchemo; eczane çalýþanlarý için de güvenlik saðlamaktadýr. Çalýþanlar; 
buharlar ve kazara maruz kalýnan yüksek riskli ilaçlardan etkileþimin 
sýnýrlandýrýlmasý yolu ile korunmuþ olurlar. Hazýrlama iþlemi; negatif basýnç 
altýnda, kapalý oda içinde gerçekleþir, herhangi bir kontaminasyon oluþumunu 
önleyici ve kapsayýcý þekilde dizayn edilmiþtir.

APOTECAchemo; tam otomasyona dönüþtürülmüþ akýllý iþ akýþ sýralamasý, süreç 
gözetim uyarýlarý, iþletme analizleri için saðlam raporlamalarýn tanýmlanabilmesi 
yeteneklerine sahip tam otomatik denetim silsilesi ile hizmet saðlayýcýsý 
kurumlarýn denetlenebilirliði ile ilgili sorumluluðunu güçlendirmektedir.

Bu durum risk yönetimi ve klinik çalýþmalarýn verilerinin raporlanmasýyla da 
potansiyel bir fayda saðlamaktadýr.

Loccioni humancare  tarafýndan yerleþtirilen sürekli geliþim süreçleri; APOTECAchemo 
ile; daha da anlamlý bir ilerleme saðlamýþtýr: otomasyon daha hýzlý, daha entegre ve basit 
bir hale gelmiþtir. Güvenilirlik; APOTECAchemo’nun en merkezi ögesidir.



Ýþ Akýþlarý

Klinisyenler tarafýndan gönderilen tedavi hazýrlama seanslarýnýn hazýrlanmasýnýn
zaman planlamasý eczacýlar tarafýndan yapýlýr.

APOTECA
en iyi þekilde kurgular.

chemo, çalýþma parametrelerinizi baz alarak iþ listesini 

Operatör tarafýndan; APOTECAchemo’ya uygun ilaç ve gerekli malzemeler
yüklenir.

Tüm ilaçlar, sarf malzemeleri ve sývýlar; görsel ve barkod tanýma sistemleri ile
tanýmlanýr ve sipariþ aþamasýndaki ilaç ile doðruluðu teyid edilir.

Hazýrlanan bileþiklerin doðruluðu; malzemelerin tartýldýðý ve tüm manipülasyonlarýn
mekanik olarak kontrol edildiði,  baðýmsýz sistemler tarafýndan denetlenmektedir.

*

*

*

*

*

Gerekli olmasý durumunda; nihai dozun oluþturulmasý için; hazýrlama esnasýnda; 
sývý torbasýndan fazla sývýlar robot tarafýndan geri çekilmektedir.

Çapraz kontaminasyonun önlenmesi için; toz formundaki ilaçlarýn sulandýrýlmasý
ve sulandýrýlmýþ ilaçlarýn dozlanmasý tek kullanýmlýk þýrýngalar tarafýndan yapýlmaktadýr.

Tamamlanmýþ doz’un en son aþamada tartýlmasý; ürünün hazýrlýk iþlemi öncesinde
belirlenmiþ beklenen aðýrlýk aralýðý içinde olmasýný saðlamak için gerçekleþtirilecektir.
Þayet doz, istenilen aralýðýn dýþýnda yer alýyor ise; cihaz tamamlanmýþ ürünü
karantina altýna alýr ve eczacýya  dozlamayý görsel olarak incelemesini ve
hazýrlama verilerini gözden geçirilmesini, reçete olarak verilebilirliðine karar
vermesini sorgular.

Hazýrlýklarý tamamlanmýþ ilaç içeren þýrýnga, torba veya elastomerik pompalar;
tekrar nihai gözden geçirme, etiketleme ve hastaya uygulamaya sunulmasý için
operatöre geri verilir.

Ýlaç Envanter Yönergelerinize uygun olarak; tamamý kullanýlmamýþ olan ilaç þiþeleri;
APOTECAchemo’nun park alanýnda, sonraki kullanýmlar için saklanabilir.

*

*

*

*

*



Tasarým

APOTECAchemo; saðlýk profesyonelleri ile sayýsýz etkileþimlerin, uzun yýllar 
boyunca evrimleþen ürün geliþtirmenin ve 4 kere Compassi d’Oro
 (Ýtalya Endüstriyel Tasarým Ödülü) kazanmýþ ünlü uzay mühendisi ve tasarýmcý 
Isao Hosoe’nin ergonomik çalýþmalarýn sonucu olarak ortaya çýkmýþtýr.

Performans Deðerlendirme

Ýlk olarak sterilite ve doðruluk konularý üzerinde uzmanlaþýlmýþ olup; doðruluk 
ve sterilitenin temel unsurlarýnýn saðlanmasýndan ödün verilmeden; ürün 
çýktýlarýnýn optimizasyonuna odaklanýlmýþtýr.

Yýllar süren prototip geliþtirme ve denemeler sonrasýnda; performansýn 
geliþtirilmesi için her bir ölçüm alanýnda yazýlýmsal ve donanýmsal seri 
deðiþiklikler yapýlmýþtýr. APOTECAchemo; bu tescilli tasarým geliþtirmelerine 
sahip dünyadaki tek kemoterapi robotudur. Sonuçlarý ise kökten ve derin 
olmuþtur. 

Yükleme iþ listelerinin yeni yönetimi,  yeni dönen raf yerleþimi,  yeni yazýlým 
platformu, yapýsal deðiþiklikler ve özenle tanýmlanmýþ robotik kol rotalarý; 
APOTECAchemo’nun hýz ve performansýný büyük ölçüde geliþtirmiþtir. 
APOTECAchemo þimdiye kadar üretmiþ olduðumuz en güvenli  ve en hýzlý 
kemoterapi otomasyon sistemidir.

Hazýrlama

Tek bir örnek þýrýnga hazýrlamasý

Tek bir örnek infüzyon torbasý hazýrlamasý

Süre (Saniye)

100 

145

10 adet tamamlanmýþ hazýrlamada- 7 torba/ 3 þýrýnga için; toplam hazýrlama süresi yaklaþýk   25 dk. sürmektedir. 



6

Örnek Uygulamalar

Her bir hastanenin,  kendine özgü ihtiyaçlarý ve çalýþma alýþkanlýklarý 
mevcuttur ve hastanelerde teknoloji entegrasyonu, dikkat ve özen 
gerektirmektedir.

APOTECAchemo’nun seçimi; Loccioni humancare ile sürekli iþbirliði 
içerisinde; verimlilik, doðruluk ve güvenliðin arttýrýlmasýndaki ilk 
adýmdýr.

Uygulama uzmanlarýmýz; sistemin kurulumu aþamasýnda; týbbi 
onkologlar, eczacýlar, teknisyenler ve hemþireler ile karþýlýklý bir 
etkileþim içindedirler.

Uzman teknisyenler tarafýndan; yerinde kurulumun teknik 
gereksinimlerinin tam olarak karþýlanabilmesi için;  kurulum 
öncesi ziyaretleri yapýlmakta ve bilgi sistemi entegrasyonu için 
gerekli olan kurulum metodlarý ile test aktiviteleri 
gerçekleþtirilmektedir.

Kurulum süresince, sistemin düzgün çalýþabilmesi için gerekli 
olan tüm parametreler analiz edilerek, cihaz üzerinde 
yapýlandýrýlmaktadýr. Bu parametreler müþteriye özeldir 
(ilaçlarýn veritabaný, yazdýrma yönetimi, IT Entegrasyonu gibi).



 

Malzeme Yükleme

Ýlaç Tanýmlama

Kalite

Her sistemde, taraflar arasýndaki diyalog; verimlilik 
ve güvenilirliði saðlamaya yardýmcý olur. 
APOTECAchemo ile; bilgi parçacýklarý hastanýn 
kanser tedavisine kýlavuzluk eder: Onkolog reçete 
giriþlerini yapar, eczacýlar monitörize eder, 
teknisyenler APOTECAchemo’nun talimatlarýný 
yaparlar ve ilac hastaya uygulanmak üzere tekrar 
hemþireye ulaþtýrýlýr. Güvenlik, bilgi bütünlüðü ve 
denetlenebilirlik; maksimum kontrolü 
saðlamaktadýr.

Ýlaç hazýrlama proseslerinin yönetildiði modül, 
onkolog ya da eczacýnýn bilgisayar sistemleri ile 
arayüz oluþturabilmektedir.

APOTECAchemo; eczacý tarafýndan 
doðrulanmýþ ilaç orderlarýný otomatik olarak 
kabul ederek; hazýrlama sürecini 
baþlatmaktadýr.

Ýlaç kullanýmý optimizasyonu; 
APOTECAchemo’nun ilaç order listesini 
sorgulamasý ve artan ilaçlarý park alanýnda 
saklamasý ile otomatik olarak 
saðlanabilmektedir.

Hasta; garanti edilen kalitedeki 
kemoterapi ilaç hazýrlýðýný almaktadýr.

Operatörlerin maruz kalmasýnýn önlenmesi

Doz hassasiyeti

Ýlaçlarýn doðru tanýmlanmasý

Yürütme süreleri ve verimlilik

Performansýn deðerlendirilmesi, teknik cihazlarýn
ve veri akýþýný yöneten bilgisayar sistemlerinin
güvenilirliðinin doðrulamasý

HEPA filtrelemenin bütünlüðü

Nihai ürün, kullanýlan malzeme ve hazýrlama alanýndaki
kontaminasyon oluþumunun engellenmesi

Temizleme prosedürleri

Cihaz tarafýndan kullanýlan tüm ara malzeme ve
nihai ürünlerin (Elastomerik pompa
 torba ya da þýrýnga) tanýmlanmasýnda
barkod sisteminin kullanýlmasý

Herhangi bir kontaminasyon oluþumunu engelleyici
otomatik atýk yönetimi

Maksimum Emniyet ve Güvenlik

APOTECAchemo’nun klinik validasyonu izleme ve 
ölçmeyi içeren sýký protokoller ile gerçekleþtirilmiþtir;

Hastane eczanelerinde kontrollü protokoller kullanýlarak 
uygulanan sayýsýz doðrulama testi ile; APOTECAchemo'nun 
operasyonel süreçlerinin tamamýna entegre olduðu 
görülmüþtür.

*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
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Terapi Hatalarý

Uygulama

Reçeteleme

Tedarik

Yazým / Ýmla

Ýlaç Hazýrlamanýn Zorluklarý

0%

38%

39%

12%

11%

[L. L. Leape et al Jama 1995, 274, 35.] 
Çeþitli operasyonel adýmlar için ilaç/medikal hatalarýn yüzde oraný

Fluorouracil

Gemcitabine

Methotrexate

Cyclophosphamide

Paclitaxel

Docetaxel

Etoposide

Ifosfamide

Yüzey Kontaminasyonu

[T. Kiffmeyer et al. J Oncol Pharm Practice 2008, 14, 92.] 
Aktif bileþenlerine göre örnek yüzey kontaminasyon oraný

0 10 20 30 40
Oran (%)

Biyolojik Kontaminasyon

Cyclophosphamide

Ifosfamide

Epirubicin

Doxorubicin

Cisplatin and 
Carboplatin

Methotrexate

[A. Barbieri et al. Epidemiol Prev 2005, 29, 87 (blue bar), C. Schreiber 
Aktif bileþenlerine göre örnek (ürine) biyolojik kontaminasyon oraný

et al. Int Arch Environ Health 2003, 76, 11 (red bar)] 

0 10 20 30 40
Oran (%)



Hasta Merkezli Ýþ Akýþlarý

PARENTAL  BESLENM
E

R
EL

KÝT
OYÝ

BÝT
NA

SÝTOTOKSÝK

HASTA

LABORATUARLAR

ENVANTER
YÖNETÝMÝ

ÝNFÜZYON
ODASI

REÇETELEYEN

HASTA DENEYÝMÝ
Zamanýnda bulunabilme | Doðru ve Steril Dozlar

MALZEMELER
Lojistik | Tam zamanýnda üretim | Atýklarýn Minimizasyonu | Atýk Takibi | Uzun Ömürlülük

BÝLGÝ
Entegrasyon | Uyarýlar | Güvenlik | Denetim ve Ýzlenebilirlik | Raporlama

ECZACI OPERASYONLARI
Operator Maruziyeti | Güven | Verimlilik | Ergonomi | Performans
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Müþteri Deneyimleri

Sistem kullanýmýnýn sürekliliði için; Loccioni 
tesislerinde ya da sahada; yeni personele yönelik 
eðitimler saðlanmaktadýr. 
Önerilen yeni iþlevler için; yazýlým güncellemeleri ile 
kurulumlarý yapýlmakta ve eðitim kurslarý 
düzenlenmektedir.

APOTECAchemo'nun deðeri;
Loccioni humancare’in sürekli devam eden iletiþim 
aðý ve kullanýcýlarýn gündelik deneyimleri ile 
zenginleþtirilmektedir.

Sistemin performans, güvenlik ve verimlilik 
standartlarýna göre çalýþmasý;  sürekli koruyucu 
bakým hizmetleri ile garanti edilmektedir.

Yardým Masasý; VPN baðlantýsý üzerinden; 
APOTECAchemo’nun durumunu sürekli olarak 
kontrol eder ve gelebilecek her soruya yanýt 
vermek için hazýr bekler.
Teknisyenlerimiz, tüm dünya genelinde 24 saat 
boyunca yardým için hazýrdýr.

Destek personellerimiz; her bir kullanýcýnýn 
(doktor, eczacý, teknisyen, hasta) ihtiyaçlarýný 
dinlemek için; Araþtýrma ve Geliþtirme 
departmanýmýz ile doðrudan temas halindedir; 
öneriler analiz edilerek; geliþtirilmekte ve 
APOTECAchemo’da yeni iþlevler oluþturmak için 
kullanýlmaktadýr.

APOTECAchemo’nun eczaneye girmesi ile 
birlikte; Dünya genelindeki sistem kullanýcýlarýnýn 
ve Loccioni humancare iletiþim aðýnýn 
oluþturduðu APOTECACommunity  ekibine dahil 
olunmasý mümkündür. Söz konusu ekip ;yeni 
iþlevlerin geliþtirilmesini tartýþmak ve tasarlamak 
üzere, düzenli olarak bir araya gelmekte ve 
gelecek hedeflerini belirlemektedir.

Nihai hedefimiz; risklerin asgariye indirilmesi ve  
hasta deneyimlerinin geliþtirilmesi sýrasýnda, 
süreçlerin iyileþtirilmesi, maksimum etkinlik ve 
verimlilik artýþýnýn saðlanmasý ile toplam kalitedir.
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Sistem Özellikleri

APOTECAchemo;

uyumlu çalýþmaktadýr.

Depolama Alaný
Carousel (Döner raf) , Ýlaç tanýma için görsel sistem, barkod okuyucu

Hazýrlama Alaný
6 yönlü robotik kol, yüksek hassasiyetli tartý, toz formundaki ilaçlar 

Hava Temizleme Sistemi
5  giriþ HEPA Filtresi, 1 çýkýþ HEPA Filtresi

100ml'ye kadar ilaç þiþeleri, elastomerik pompalar, 1000 ml'ye kadar 
infüzyon torbalarý ve 5, 20 ve 50 ml hacimlerinde þýrýngalar  ile 

için çalkalayýcý

Özel Atýk Toplama Ünitesi
Deðiþtirilebilir, otomatik olarak paketleyip mühürleyerek kapatýlan 
katý atýk kutusu

Kullanýcý Arayüzü
Dokunmatik ekran

Ebat ve Aðýrlýk
264 cm yükseklik, 241 cm geniþlik Ve 198 cm derinlik (havalandýrma dahil)
1630 kg aðýrlýk

Elektrik  Gereksinimleri
Elektrik baðlantýsý tipi: 3P + PE
Toprak Baðlantý tipi ;TT, TN, EN topraklama baðlantýsý
Giriþ voltajý (kurulum sýrasýnda yapýlandýrýlabilir þekilde):
400 VAC ± 10%
440 VAC ±% 10
480 VAC -10%, 0%
Frekans: 50/60 Hz
Elektrik güç tüketimi: 5kW

Uyumluluk
EMC A Sýnýfý( IEC 61326-1 standardý gereði)
ISO 5 (ISO 14644 standardý gereði)

Ortam koþullarý  GMP standartlarý ile ayný laminar akým kabini 
gerektirmektedir.
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