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APOTECA
uzun sürelerle kemoterapi ilaç 
hazýrlama iþlemlerini kesintisiz 
olarak sürdürebilir,  hasta ve 
çalýþan memnuniyetinizi 
arttýrabilirsiniz.

chemo ile daha 

APOTECAchemo;  standartlara uygun iþ akýþlarý ve prosedürleriyle; antineoplastik ilaçlarýn, steril bir ortamda, saðlýk çalýþanlarýnýn sitotoksik 
ilaçlara maruziyet risklerini minimize ederek, tam otomatize þekilde hazýrlanmasýný saðlayan robotik bir sistemdir. 

APOTECAchemo Tam Otomatik Ýlaç Hazýrlama Sistemi ile doðru ilacýn, doðru doz ile doðru hasta için doðru zamanda hazýrlanmasý 
mümkündür. Sistem, tüm iþ akýþlarýnýn izlenebilirliðini ve geriye dönük olarak sorgulanabilmesini saðlamaktadýr.

Ýlaç Envanter Yönergelerinize uygun olarak; tamamý kullanýlmamýþ olan ilaç þiþeleri, chemo’nun 
park alanýnda, sonraki kullanýmlar için saklanabilmektedir.
APOTECAchemo ile, gün sonunda artan ilaçlarýn barkodlanarak yeniden kullanýlmak üzere kontaminasyon 
riskinden arýndýrýlmýþ halde operatöre iadesi gerçekleþtirilebilmektedir.Böylece artan ilaçlarýn optimum 
kullanýmý ile ilaç tasarrufu saðlanmaktadýr.

Sistem içerisinde; doz hassasiyetinin saðlanmasý açýsýndan, malzeme yükleme boþaltma, ilaç hazýrlama ve 
atýk kutusu alanlarýnda geliþtirilmiþ algýlama sistemleri bulunmaktadýr. Söz konusu sensörler ile doðru ilacýn, 
doðru dozda hazýrlanmasý kontrol edilebilmekte ve doðrulanabilmektedir.

APOTECAchemo sisteminde, ister robot kolu ucunda, ister hazýrlama alaný içinde yer alan çalkalama 
(shaker) ünitesinde, toz formundaki ilaçlarýn sulandýrýlmasý ve çalkalanarak hazýrlanmasý mümkündür.

APOTECA

APOTECA
kontrolü ve izlenebilirliði mümkündür. Söz konusu yazýlým sayesinde; doz 
hassasiyet bilgisi ölçümü, barkod sistemi ile nihai ürün ve kullanýlan sarf 
malzemelerin takibi, etkili maliyet ve malzeme-envanter kullaným raporlarýnýn 
oluþturulmasý, acil hasta kaydýnýn gerçekleþtirilmesi saðlanmaktadýr.

Açýk endüstri standartlarý ile hastane otomasyon sistemlerine entegre olarak 
çalýþabilmektedir. 
 
APOTECAchemo Sistemi ile iþ gücü ve eðitim maliyetlerinde tasarruf 
saðlanmakta, etkin ilaç yönetimi ile ilaç maliyetleri azaltýlmakta, atýk sarf 
malzemeleri asgariye inmektedir.

APOTECAchemo ile meslek hastalýklarýnýn önlenmesi, deðiþen protokollere 
hýzlý adaptasyon, hemþire ve eczacýlarýn çalýþma etkinliklerinin yeniden 
saðlanmasý ve eðitim masraflarýnýn asgariye indirgenmesi mümkündür. 
APOTECAchemo bu özellikleri ile iþgücünde tasarruf saðlamaktadýr.

APOTECAchemo'nun planlanabilir iþ akýþlarý ve olumsuz ilaç reaksiyonlarýný 
engelleme özelliði sayesinde; hasta ek yatýþ ve hasta bekleme süreleri 
azaltýlmakta ve böylece hizmet kalitesinde artýþ saðlanmaktadýr.

chemo yönetim yazýlýmý ile gerçekleþtirilen tüm iþlemlerin etkin 

APOTECA

validasyon süreçleri tamamlanmýþ ilaç ve hazýrlama prosedürleri 

ile iþlemleri, yönetim yazýlýmý üzerinde belirtilen zaman aralýðý 

içinde, uluslararasý standartlar ve Farmakopeler tarafýndan kabul 

edilen hata sapma oranlarý altýnda ilaç hazýrlayabilmesidir.

2011 yýlý itibariyle; 54’ten fazla ilaç etken maddesi, sývý ve toz 

formundaki 164’ten fazla validasyonu saðlanan ilaç ile 

çalýþýlmaktadýr.

APOTECAchemo, 100ml'ye kadar ilaç þiþeleri, elastomerik 

pompalar, 1000ml'ye kadar infüzyon torbalarý ve 5-20-50ml 

hacimlerindeki þýrýngalar ile uyumlu olarak çalýþmaktadýr.

chemo sisteminin en önemli avantajlarýndan biri de;  


