Fleksibilitet. Sikkerhet. Effektivitet.
En felles programvareplattform, utallige maskinvarekonfigurasjoner som alle jobber sammen
for å gi deg tryggere og mer effektiv automatisering på tvers av din kliniske arbeidsflyt.

TOUCHPOINTMED.COM

LØSNINGER FOR
MEDIKAMENTDISPENSERING

medDispense®-serien gir deg kontroll og fleksibilitet til å
velge den mest effektive måten å oppbevare og dispensere
medikamenter på.

Lagringskapasitet

L-serien

F-serien

324

1,248

ü

Dispensering
av endose

M-serien

1,440 Standard
2,160 XL

ü

ü
ü

Pick-to-Light
Veiledningsteknologi

ü

ü

Stålkonstruksjon

ü

ü

Enkeltartikkelkontroll

ü

ü

CS-serien

CT-serien

C-serien

720

1,200

1,400

800

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Bulklagring
Progressiv
skuffetilgang

V-serien

ü

*

ü
ü

* Pick-to-light-teknologi er bare tilgjengelig på frontdører i stål.
FORDELER

Kontrollert lagerstyring
av medisiner

Mulighet for tilpasninger
etter dine behov

Én programvareplattform
på tvers av all maskinvare

2

Antimikrobiell
beskyttelse

Flere sikre
lagringskonfigurasjoner

NurSyncTM Eksterne
medikamenter i kø

HL7
Grensesnitt

TOUCHPOINTMED.COM

LØSNINGER FOR
MEDIKAMENTDISPENSERING

Verdien av medDispense®
Sikkerhet av medikamnethåndteringen og effektiviteten i arbeidsflyten er
avgjørende for leveringen av medikamenter medDispense® gir det bredeste
spekteret av konfigurerbare dispensere med en felles programvareplattform.

Fleksible konfigurasjoner
Alle medDispense®-kabinettene kan byttes seg i mellom, noe som gir deg mest mulig fleksibilitet og
sikkerhet for lagring av enkeltdoser og bulkartikler.

Enkel utvidelse av lagringskapasitet
ettersom kravene dine til kapasitet
kan endres

Eliminer utfordringene med
plassbegrensning med en rekke
alternativer for lagerstørrelse

Alle medDispense®-kabinettene fungerer i kombinasjon med
hverandre for å gi deg en skreddersydd løsning som passer
til dine skiftende behov.

Det minste kabinettets fotavtrykk tilbyr målene (b) 545 mm
(21,5”) x (h) 2,003 mm (78,6”) x (d) 520 mm (20,5”).

Flere maskinvarekonfigurasjoner
for å møte dine spesifikke krav

Svært konfigurerbar programvare
og maskinvare

Kombiner endosedispensering med høy sikkerhet ved siden
av bulklagring, drevet av medLogic™.

Med medLogicTM kan du enkelt konfigurere brukerinnstillinger
og sikkerhetstiltak sammen med romoppsettet i maskinvaren,
noe som gir deg maksimal fleksibilitet i systemet.

TOUCHPOINTMED.COM
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LØSNINGER FOR
MEDIKAMENTDISPENSERING

Trygg og sikker dispensering
MedDispense® er designet for å redusere risikoen for medisineringsfeil og
sørge for sikker lagring, samt at hensiktsmessige sikkerhetstiltak er på plass
for hvert medikament du leverer.

Legitimert tilgang og rapportering

Lagring av stoffer med høy
sikkerhetskontroll

•

Alle medikamenter og forsyninger er i et kontrollert,
låst og legitimert miljø.

•

•

PharmacyCenterTM programvaremodul gir synlighet
til ekstern visning og kontroll av inventaret fra apoteket

Dispensering av endose med progressive stålskuffer
(i samsvar med britiske ECD-forskrifter).

•

•

Administrer tilgangen til spesifikke funksjoner
med brukernivåtillatelser.

Konfigurerbart om du ønsker dobbel signatur for fjerning,
avfall, retur eller overstyring.

•

Avvikssporing og -varsling.

•

Den MedGuard™-kontrollerte modulen for
medikamenthåndtering gir en lukket sløyfe.

Planlegging og støtte

Programvaresikring

•

Vårt profesjonelle serviceteam jobber tett sammen
med deg for å sikre at plasseringen av medikamentene og
sikkerhetsnivåene er optimalisert for anleggsprosessene dine.

•

medLogicTM utstyrer alle medDispense®-kabinetter med
innebygget sikring som konfigurerbart medikamentsøk.

•

•

Systemgrensesnitt skreddersydd av vårt profesjonelle
serviceteam.

medGuard™-kontrollert programvare for administrasjon av
medikamentbeholdningen gir en lageroppfyllingsprosess
med lukket sløyfe.

•

Løpende teknisk støtte gjennom hele utstyrets levetid.

•

Ytterligere programvaresikring:

•

4

Allergivarsler, duplisert dosevarsler,
strekkodeskanning, look-a-like lydalarmer,
tallmannstaving.

TOUCHPOINTMED.COM

LØSNINGER FOR
MEDIKAMENTDISPENSERING

Arbeidsflyteffektivitet.
medLogicTM lar deg jobbe smartere, ikke hardere. Programvaremoduler som
NurSync™ og PharmacyCenter™ hjelper deg med å effektivisere den daglige
arbeidsflyten.

NurSyncTM hovedmeny

PharmacyCenterTM stasjonsstyring

medLogicTM henting av medikamenter

Eksterne medikamenter i kø
Maksimer tidsbruk sammen med pasienter
og minimer tid brukt på ADC med NurSyncTM
eksterne medikamenter i kø rett fra din
AccessRx MDTM arbeidsstasjon.

Forbedret synlighetsnivå
i varelageret på tvers av alle
medDispense®-kabinettene
Administrer lagerbeholdningen raskt og enkelt og
reduser lagermangler på tvers av alle medDispense®
-kabinettene med PharmacyCenterTM -modul.

Intuitivt brukergrensesnitt
Pasientinformasjonen er koblet gjennom
HL7‑grensesnittet. Det bruksvennlige
brukergrensesnittet reduserer tiden du bruker på ADC.

AccessRx MDTM

TOUCHPOINTMED.COM
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MEDLOGICTM
PROGRAMVAREPLATTFORM

Et komplett sammenhengende sett av integrert maskinvare
og programvare som muliggjør sikker og effektiv lagring,
dispensering og transport av medisiner.

6
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MEDLOGICTM
PROGRAMVAREPLATTFORM

medLogicTM fordeler.
medLogicTM-programvareplattformen gir økt effektivitet og fleksibilitet
for teamet ditt og et tryggere miljø for pasientene dine.

EFFEKTIVITET
Støtte for flerbrukssett

•

Farmasien kan frambringe
forhåndsdefinerte flerbrukssett
for spesialiserte metoder,
prosedyrer og protokoller.

Lagring med strekkoder

•

Lagres raskt og effektivt med
integrert trådløs strekkodeskanner.

•

Eliminer tiden du bruker med å
skrive, søke og velge på skjermen.

FIFO arbeidsflyt for lager

•

Elementer for medLogicTM
dispenseres som første inn og første
ut for å optimere inventarsyklusen.

•

Reduserer kostnader ved utgåtte
medikamenter.

TOUCHPOINTMED.COM

FLEKSIBILITET

SIKKERHET
Støtter registret UK NHS ECD

•

•

Støtter påkrevde rekvisisjoner,
dispenseringsarbeidsflyt og
transaksjonssporing.
Varebeholdningsrapport.

Generering av lagerrapporter
etter medikament.

•

Generering av lagerrapporter
etter medikament

Fraksjonert doselagring
og dispensering

•

Dispenserings-, retur- og
avfallsfunksjoner støtter
desimalverdier.

•

Reduser bortkasting
av medikamenter.

Styring av løsvarer

•

Konfigurerbart medikamentsøk

•

Hjelper med å redusere
dispenserfeil med et konfigurerbart
medikamentsøk med fire tegn.

Lagring etter partinummer

•

Fleksible regler for lasting og opptak
av hyppig dispenserte løsvarer

Høyoppløsning og laptopskjerm

•

Flere fleksible innstillinger for
modulene PharmacyCenterTM
og Nur SyncTM.

Øk sporbarheten til medikamentene
når du trenger å vite hvor de er.
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MEDLOGICTM
PROGRAMVAREPLATTFORM

medLogicTM-grensesnittet er brukervennlig og enkelt å betjene.
Det sparer tid og lar deg fokusere på pasientbehandlingen.

Systemet sikrer og sporer både
medikamenter og forsyninger
mens det integreres
sømløst med ethvert
sykehusinformasjonssystem.

8
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MEDLOGICTM
PROGRAMVAREPLATTFORM

medLogicTM-modulene forbedrer effektiviteten i arbeidsflyten,
sikkerheten og synligheten, slik at du kan spare tid og
fokusere på å levere en eksepsjonell pasientbehandling.

Eksterne
medikamenter i kø

TOUCHPOINTMED.COM

Kontrollert
lagerstyring
av medisiner

Rapportering og
systemadministrasjon
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MEDLOGICTM
PROGRAMVAREPLATTFORM

NurSyncTM-modulen gjør det mulig for sykepleiere å
redusere tidsbruken i dispenseringen og øke tidsbruken
med pasientene.

INGEN VENTING
I KØER PÅ ADC

TYPISK PROSEDYRE
PROSEDYRE MED NURSYNC™

NurSyncTM gjør det mulig
for sykepleiere å opprette
medikamentkøer for pasientene
for å redusere hentetiden for
medikamentene, skape en mer
effektiv arbeidsflyt og tilbringe
mer tid med pasienter.

SETT PASIENTER I KØ
EKSTERNT FRA DIN
GODKJENTE
ARBEIDSSTASJON
FORHÅNDSDOSERTE
MEDIKAMENTER
FOR ALLE
PASIENTER

ELIMINER MANGE
TURER TIL ADC

PASIENT 1

PASIENT 2

PASIENT 3

Lett som 1 – 2 – 3

1

Installer NurSyncTM-modulen til
en datamaskin som er tilordnet
ADC-enheten som for eksempel
AccessPointTM-arbeidsstasjonen din.

AccessRx MDTM

10

AccessPointTM

2

Logg inn for å opprette,
administrere og slette
pasientmedisinkøer.

NurSyncTM hovedmeny

3

Når du er klar, gå til medDispense®
skapet og hent medikamentene
fra den lagrede køen.

Dispenser medikamentene dine

TOUCHPOINTMED.COM

MEDLOGICTM
PROGRAMVAREPLATTFORM

MedGuard™ -modulen gjør det mulig for fasiliteter å lagre
og spore kontrollerte medisiner for å sikre lageroppfylling i
lukket sløyfe.

Forsikre deg om at kontrollerte medisiner
når det endelige spesifiserte medDispense®kabinettet
•

Hjelper med å lukke sløyfen med medikamentlevering
og overvåker en potensiell avledning med kontrollert
lageroppfyllingstilgang og programvaresikring.

•

Avvikssporing sikrer at uthentet mengde som er registrert
i medGuard™ stemmer overens med mengden som er lagret
opp på nytt i imedDispense®-kabinettet.

•

Valgfri telling ved avluting av skiftet med medGuard™ sikrer ekstra
sporbarhet.

medGuardTM hovedmeny

Enkel visning av kontrollert
medikamentbeholdning i medDispense®
-kabinettene
•

Opprett lageroppfyllingsrapporter for kontrollerte medikamenter
for alle kabinetter.

•

Kontroller visningen av kabinettet ved å tilpasse brukertilgangen.

•

Rapporter fra Global Item Locater og Global Inventory gir deg
øyeblikkelig tilgang til anleggets kontrollerte medikamentmengder
og plasseringer.

•

Tydelige indikatorer på forsyningsstatus i hvert medDispense®kabinett.

medGuardTM med valgskjerm

Maskinvarekompatibilitet
medGuard™ kan installeres på hvilken som helst maskinvare® V-serien er
spesielt anbefalt på grunn av dens konfigurerbare lagringsrom.
medDispense® V-serien

TOUCHPOINTMED.COM
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MEDLOGICTM
PROGRAMVAREPLATTFORM

PharmacyCenter™-modulen gjør det mulig for
apotekpersonalet å administrere medikamentene på tvers
av flere medDispense®-kabinetter fra ett brukervennlig
dashbord og rapporteringssystem.

PharmacyCenterTM Advantage
ü

Lagerbeholdningsrapporter

ü

Oppdager medikamenter med
kritisk lavt antall

ü

Konfigurerer
lagerbeholdning

ü

Identifiserer varer som ikke
er på lager

ü

Se avvik

ü

Konfigurer kabinettinnstillinger

ü

Driftsvedlikehold

PharmacyCenterTM hovedmeny

Fylle opp lageret igjen
med signatur-rapport

Konfigurere lagerbeholdning

12

Administrer stasjoner

Tidsplan for rapporter

TOUCHPOINTMED.COM

MEDLOGICTM
PROGRAMVAREPLATTFORM

PharmacyCenterTM-modulen lar deg administrere og
vedlikeholde anleggets automatiserte kabinetter fra hvilken
som helst PC.

Synlighet og styring av varelageret i alle skap
•

Synlighet for det spesifikke rommet som et medikament blir
lagt til.

•

Legg til, slett eller endre et medikament for det valgte
kabinettet.

•

Bekrefte varenumre, beskrivelser og angi legemiddelklasse.

•

Se hvilke medikamenter som det er lite av, ikke på lager eller
som utløper.

•

Administrere hvilke medisiner som kan overstyres.

Dashbord for lagerstyring

Rapportering som betyr noe
•

Rapporter om nøkkelberegninger som betyr noe for anlegget
ditt, for eksempel: inventar, mest brukt, transaksjoner,
kontrollerte medikamenter og mer.

•

Velg mellom forhåndsdefinerte parametere, eller tilpass
dine egne.

•

Planlagt rapportruting (utskrift, e-post og faks).

•

Ad hoc rapportering.

Toppbruksrapport

TOUCHPOINTMED.COM
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LØSNINGER FOR
MEDIKAMENTDISPENSERING

Kontroll av rom for et medikament gir mulighet
for et bredt spekter av medikamentstørrelser
som krever høyere sikkerhet enn åpne rom.

series

Sikker tilgang til enkeltartikler

•

Rommene er robuste og har en
kraftig lås som ikke kan brytes opp.

•

Det som lagres i rommene er bortgjemt
for bedre sikkerhet og beskyttelse
mot lys.

•

Stålkonstruksjoner i samsvar med
NHS‑kontrollerte substansforskrifter.

Effektiv dispenseringsteknologi

•

•

Pick-to-light teknologien gjør
det enklere og raskere å finne
valgte elementer.
Lysene viser vei til riktig:

•
•
•

kabinett
skuff
rom

medDispense® L-serien integreres med:
C-serien, CS-serien, CT-serien, F-serien, M-serien og V-serien.

14

TOUCHPOINTMED.COM

LØSNINGER FOR
MEDIKAMENTDISPENSERING

Konfigurasjoner av høy kapasitet

•

Dispenseringslinje for enkeltelementer.
Det er ni ulike romstørrelser.

•

Matrix-skuff med fire ulike dybder
(75 mm, 100 mm, 150 mm og 200 mm)
for lagring av en rekke medisiner.

Antimikrobiell
beskyttelse

TOUCHPOINTMED.COM
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SYSTEMSPESIFIKASJONER

medDispense® System
L-serien

16

Maks. enhetskapasitet

324

Enhet
Dimensjoner

Bredde: 817mm (32.17in)
Dybde: 775mm (30.51in)
Høyde: 1,025mm (40.35in)

Vekt

440kgs (970.03lbs)

Maks. antall
skuffer

9

Materiale
Konstruksjon

Ramme og skuffer i stål

TOUCHPOINTMED.COM

SYSTEMSPESIFIKASJONER

L-serien Skuff- og lagringsalternativer
Konfigurasjoner med flere rom med lokk

Modul

Høyde

Bredde

Dybde

1x1

55mm (2.17in)
105mm (4.13in)

99mm (3.90in)

66mm (2.60in)

2x1

55mm (2.17in)
105mm (4.13in)

198mm (7.80in)

66mm (2.60in)

3x1

55mm (2.17in)
105mm (4.13in)

299mm (11.77in)

66mm (2.60in)

2x2

55mm (2.17in)
105mm (4.13in)

198mm (7.80in)

163mm (6.42in)

3x2

55mm (2.17in)
105mm (4.13in)

299mm (11.77in)

163mm (6.42in)

3x3

55mm (2.17in)
105mm (4.13in)

299mm (11.77in)

260mm (10.24in)

6x1

55mm (2.17in)
105mm (4.13in)

599mm (23.58in)

66mm (2.60in)

6x2

55mm (2.17in)
105mm (4.13in)

599mm (23.58in)

163mm (6.42in)

6x3

55mm (2.17in)
105mm (4.13in)

599mm (23.58in)

260mm (10.24in)

Modul

Høyde (intern)

Bredde

Dybde

Matrix 75

55mm (2.17in)

675mm (26.57in)

625mm (24.60in)

Matrix 100

80mm (3.15in)

675mm (26.57in)

625mm (24.60in)

Matrix 150

130mm (5.12in)

675mm (26.57in)

625mm (24.60in)

Matrix 200

180mm (7.09in)

675mm (26.57in)

625mm (24.60in)

Konfigurering av Matrix-skuff

TOUCHPOINTMED.COM
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LØSNINGER FOR
MEDIKAMENTDISPENSERING

Det høyeste sikkerhetsnivået ved dispensering
av enkeltdoser for å sikre tilgang til kun den
ønskede mengden.

Dispensering av medikamenter på
høyeste sikkerhetsnivå

•

Stålrom for enkeltdoser med opptil
12 progressive skufferom for å sikre
tilgang til kun det medikamentet
som behøves.

•

Stålkonstruksjoner i samsvar med
NHS- kontrollerte substansforskrifter.

Svært konfigurerbar og utvidbar

•

Opptil 15 forskjellige
skuffestørrelser for å imøtekomme
ønsket sikkerhetsnivå og
medikamentstørrelse.

•

Støtter to dispenseringstyper:

•
•

Enkel dose
Blandet modus

Effektiv dispenseringsteknologi

•

Pick-to-light-teknologien gjør
det enklere og raskere å finne og
dispensere de valgte artiklene.

•

Lysene viser vei til riktig:

•
•

kabinett
skuff

F-serie baseenhet

medDispense® F-serien integreres med:
C-serien, CS-serien, CT-serien, L-serien, M-serien og V-serien.
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LØSNINGER FOR
MEDIKAMENTDISPENSERING

Valgfri justerbar monitorarm
og tastaturbrett

•

Ekstern arm for monitor.

•

Velg høyre- eller venstremontering.

•

Ergonomisk posisjonering, justeres
fram og tilbake.

•

Tastatur brettes opp og tas ut av veien.

Tastaturlagring

•

Skuffen lagrer og sikrer tastaturet
til det er klart til bruk.

•

Inneholder et innebygd tastatur
i full størrelse.

•

Tilgjengelig på standard eller mini.

F-serie baseenhet

Antimikrobiell
beskyttelse

TOUCHPOINTMED.COM
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SYSTEMSPESIFIKASJONER

medDispense® System
F-serien

20

Maks. enhetskapasitet

1,248

1,248

Enhet
Dimensjoner

Ekstraenhet:
Bredde: 545mm (21.5in)
Dybde: 520mm (20.5in)
Høyde: 2,003mm (78.6in)

Hovedenhet:
Bredde: 545mm (21.5in)
Dybde: 520mm (20.5in)
Høyde: 2,003mm (78.6in)

Vekt

245kgs (540lbs)

245kgs (540lbs)

Materiale
Konstruksjon

Ramme og skuffer i stål

Ramme og skuffer i stål

TOUCHPOINTMED.COM

can be easily changed in minutes without the use of tools.

management software designed and developed by SupplyPoint™
experienced Engineers.

UNIQUE MANUAL OVERRIDE

ACCOUNTABILITY AND TRACEABILITY

In an ideal world a manual override would never be needed, but if
required the 28 LEVEL ensures 24/7 availability with a unique manual
override capability which is simple and easy to use and require s no
disassembly.

ith full
and accurate audit and reporting
capabilities detailing who, wh en,
SYSTEMwhere and why about the usage
of any component managed by the
SPESIFIKASJONER
systems.

SECURITY

HIGH SPEED ACCESS

Access to the contents of the 28 LEVEL can be restricted by the
use

Rapid search and selection of items via the SupplyPoint™ software is
ch
guides users directly to the drawer.

a combination of these options. The drawers locks are of a high
strength and cannot be forced open in normal or aggressive use
without the assistance of tools. The items held within the 28 LEVEL
are hidden from view and can be randomly distributed around the
machine, reducing the risk of the unauthorised removal of conte nts.

DIAGNOSTICS
The machine has a built in tray diagnostic port, facilitating i mproved
remote systems support, diagnosis and repair.

COMPATIBILITY
F-serien Skuffog lagringsalternativer

FUTURE PROOF

Innvendige skuffedimensjoner

The 28 LEVEL has been designed and developed with expansion
ports to allow the use of RFID and other ancillary equipment.

The 28 LEVEL can be seamlessly integrated into any existing
SupplyPoint™ installation.

EFFICIENCY

Maksimalt antall
Multiple drawers can be selected in a single transaction, minim ising
Skufftypethe time requiredHøyde
rom per
to manage large volumesBredde
of stock.
skuff

A
AT

Drawer Sizes & Compartment Dimensions
23mm (0.90in)

Drawer
Type

Z

AA

A
AA

B

B

BB

BB
C

C
CT
D

D
Twin 4
Twin 3
Twin 2
E
F

E

G
H

F

J

No. of
drawers

49mm (1.93in)
4

23mm (0.90in)
3
23mm (0.90in)

97mm (3.81in)

Internal
Dimensions
96mm (3.78in)
(Usable) mm

Levels
used

1

2

1

3

2

68mm (2.67in)
68mm (2.67in)
2
68mm (2.67in)

55 x 23

250mm (9.84in)
1
97 x 23
97mm (3.81in)

250 x 23

97 x 23
97mm (3.81in)
97 x 68

250mm (9.84in)
250 x68
2
97 x 68
97mm (3.81in)

12
Max Load
Capacity/ kg

12

1220

2

175 x 68

4

1.5*

59 x 49

3

1.5*

97 x 49

2

1.5*

176 x 49

1

1

385 x 23

1

1

394 x 68

1

3

394 x 120

35

4394mm (15.51in)
394 x 175

1235

68mm (2.67in)
23mm (0.90in)
1
68mm (2.67in)
2

175mm (6.88in)

394mm (15.51in)

4

170 x 175

20
20
20

12

A
B
B

BB
C

C

D

D

ZT*

ZT*

AT*

ZT*

ZT*

AT*

CT*

AT*
CT*

E

20

F

20
35

12

G
H

35

394mm (15.51in)

12

H

175mm (6.88in)

394mm (15.51in)

12
12

Z

23mm (0.90in)

55mm (2.16in)

12

ZT

49mm (1.93in)

60mm (2.36in)

12

TOUCHPOINTMED.COM

A

B

12

120mm (4.72in)

Leaders in170mm
intelligent
inventory solutions
(6.69in)
175mm (6.88in)

B

20

G

J

Z

A

1220
12

Z

AA

20

2

170mm (6.69in)

A

20

164 x 233

49mm (1.93in)

Z

12

1

164mm (6.45in)

Z

20

2

23mm (0.90in)

Standard Drawer Options

J

J

* AT, CT, and ZT drawers must be use in pairs.
Ikke-standard skuffestørrelser tilgjengelige på forespørsel.
Non-standard drawer sizes available on request.
* AT-, CT- og ZT-skuffer må brukes parvis.
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LØSNINGER FOR
MEDIKAMENTDISPENSERING

Leverer høy kapasitet og sikkerhet i et
lite fotavtrykk.

Dispensering av medikamenter på høyt
sikkerhetsnivå

•

endosedispensering med opptil
12 lokasjoner i én progressiv skuff.

•

“Easy Scoop”-romdesign sikrer jevn
henting av innholdet.

Lett å konfigurere på nytt og utvide

•

Opptil fem forskjellige skuffestørrelser
for å imøtekomme ønsket
sikkerhetsnivå og plassbehov.

•

Støtter to dispenseringstyper:

•
•

Enkel dose
Blandet modus

M-serie standardramme

medDispense® M-serien integreres med:
C-serien, CS-serien, CT-serien, F-serien, L-serien og V-serien.
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LØSNINGER FOR
MEDIKAMENTDISPENSERING

Valgfri justerbar monitorarm
og tastaturbrett

•

Ekstern arm for monitor.

•

Venstre- eller høyremontert.

•

Ergonomisk posisjonering,
justeres fram og tilbake.

•

Tastatur brettes opp og tas ut av veien.

Effektiv dispenseringsteknologi

M-serie XL-ramme

•

Pick-to-light-teknologien gjør
det enklere og raskere å finne og
dispensere de valgte medikamentene.

•

Lysene viser vei til riktig:

•
•

kabinett
skuff

Antimikrobiell
beskyttelse

TOUCHPOINTMED.COM
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SYSTEMSPESIFIKASJONER

medDispense® System
M-serien

24

Maks. enhetskapasitet

1,440 Standard

2,160 XL

Enhet
Dimensjoner

Standard ramme:
Bredde: 544mm (21.42in)
Dybde: 518mm (20.39in)
Høyde: 2,010mm (79.13in)

XL ramme:
Bredde: 766mm (30.16in)
Dybde: 525mm (20.67in)
Høyde: 2,010mm (79.13in)

Vekt

140kgs (310lbs)

160kgs (350lbs)

Materiale
Konstruksjon

Stålramme og polymerskuffer

Stålramme og polymerskuffer

TOUCHPOINTMED.COM

SYSTEMSPESIFIKASJONER

M-serien Skuff- og lagringsalternativer
Skuffedybde mm (tommer)

Skufftype

Høyde

Bredde

Skuffer per seksjon*

Lengde (3)

Standard

XL

1x1

42mm (1.65in)

45mm (1.77in)

26mm (1.02in)

24

36

2x1

42mm (1.65in)

118mm (4.64in)

26mm (1.02in)

12

16+4 (1)

3x1

42mm (1.65in)

192mm (7.56in)

26mm (1.02in)

8

12

2x2

96mm (3.78in)

118mm (4.64in)

26mm (1.02in)

6

8+2 (2)

3x2

96mm (3.78in)

192mm (7.56in)

26mm (1.02in)

4

6

(1) XL 2x1 POD inneholder 16 2x1 skuffer og 4 1x1 skuffer.
(2) XL 2x2 POD inneholder 8 2x2 skuffer og 2 1x1 skuffer.
(3) Minimumsavstanden L kan økes ved å endre konfigurasjonen av skuffen. Maksimum L = 312 mm (12,28”).
*Fem seksjoner per hver M-serieenhet.
Eksempel på standard rammekonfigurasjon

Eksempel på XL rammekonfigurasjon

Brukergrensesnitt eller 6 nivå elektronisk skap

Brukergrensesnitt eller 6 nivå elektronisk skap

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

1x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

1x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

1x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

1x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

1x1
1x1
1x1
1x1

3x2

3x2

3x2

3x2

3x2

3x2

3x2

3x2

3x2

3x2

TOUCHPOINTMED.COM
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LØSNINGER FOR
MEDIKAMENTDISPENSERING

Lagring og sporbarhet av
bulkmedikamenter og forsyninger.

Sikker enkel identifisering

•

Redusert produktkonsum
og lavere inventarkostnader.

•

Kontroll av omfanget til store
og uformelige elementer.

•

Forbedret synlighet sammen
med en klar frontdør.

Effektiv dispenseringsteknologi

•

Pick-to-light teknologien gjør
det enklere og raskere å finne
valgte elementer.

•

Lysene viser vei til riktig:

•
•

kabinett
dør

Stor volumkapasitet

•

Inntil ni sikre rom per kabinett.

•

Flerfoldige produkter/SKU per dør.

V-serie med ståldører

medDispense® V-serien integreres med:
C-serien, F-serien, L-serien og M-serien.
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LØSNINGER FOR
MEDIKAMENTDISPENSERING

Sikkerhet og personvern

•

Stålrammekonstruksjon

•

Valg mellom gjennomsiktig frontdør
eller ståldør.

Konfigurerbare kabinetter

•

Tre standard dørstørrelser kan
blandes i en ramme for best
utnyttelse av kapasiteten.

•

Trippelkabinett er tilgjengelig
for dører med og uten vindu.

Ideell for sentralapotekskontrollert
lagring av stoffer

•

V-serie trippelkabinett
med dører uten vindu

Kombinert med medGuard™ modulen
gir V-serien en lukket sløyfeløsning
for styring av kontrollerte legemidler.

V-serie med
vindusdører

Antimikrobiell
beskyttelse

TOUCHPOINTMED.COM
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medDispense® System
V-serien

28

Maks. enhetskapasitet

720

720

Enhet
Dimensjoner

Vindusdør:
Bredde: 375mm (14.8in)
Dybde: 524mm (20.6in)
Høyde: 2,030mm (80in)

Ståldør:
Bredde: 375mm (14.8in)
Dybde: 524mm (20.6in)
Høyde: 2,030mm (80in)

Vekt

Enkelt kabinett: 55kg (110lbs)
Trippelkabinett: 175kgs (386lbs)

Enkelt kabinett: 55kg (110lbs)
Trippelkabinett: 175kgs (386lbs)

Materiale
Konstruksjon

Stålramme med termoplast-dører

Stålramme og metalldører

TOUCHPOINTMED.COM

SYSTEMSPESIFIKASJONER

V-serien Skuff- og lagringsalternativer

modul S1

modul S2

modul S3

modul S4

modul S5

*5 typer enheter tilgjengelige, hver med et spesifikt antall rom.
Konfigurasjon med trippelskap

Modul

Konfigurasjon

S1

9 store skap

S2

18 medium skap

S3

27 små skap

S4

9 små skap, 6 medium skap, 3 store skap

S5

12 små skap, 8 medium skap, 1 stort skap

*Skap med dører i stål laget i alle oppsett. Skap med gjennomsiktig front kan bare lages oppsettene i S2, S3 og S4.
Dørstørrelser

Dørstørrelse

Liten

Medium

Stor

Høyde

154mm (6.1in)

254mm (10in)

515mm (20.3in)

Bredde

320mm (12.6in)

320mm (12.6in)

320mm (12.6in)

Dybde

480mm (19in)

480mm (19in)

480mm (19in)

TOUCHPOINTMED.COM
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LØSNINGER FOR
MEDIKAMENTDISPENSERING

Legg til ekstra kapasitet for å sikre
bulkforsyning eller andre store
medikamenter.

Sikre dine store eller
bulkforsyningsmedikamenter

•

Konfigurerbare bokser og
lokasjoner som passer til
en rekke bulkvarer.

•

Alle bulklagringsområder
i CS-serien har innstillinger
for lett belysning.

•

Metalldører gir et høyere nivå
av fortrolighet og sikkerhet.

Belysning

•

Indre belysning med tre nivåer
for lysstyrke.

Flere størrelser for tilpasning
med lagringsbehovene dine

•

Gir sikkerhet og kapasitet
i størrelsesomfanget:

•
•
CS-serie full høyde
med vindusdører

Full høyde og halv høyde
Full eller kompakt dybde

CS-serie full høyde
med metalldører

CS-serie halv høyde
med vindusdører

medDispense® CS-serien integreres med:
C-serien, F-serien, L-serien og M-serien.

30

Antimikrobiell
beskyttelse
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medDispense® System
CS-serien

Maks. enhetskapasitet

600

600

1,200

1,200

Enhet
Dimensjoner

Full dybde:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 711mm (28in)
Height: 1,118mm (44in)*
Kompakt:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 558.8mm (22in)
Høyde: 1,118mm (44in)*

Full dybde:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 711mm (28in)
Height: 1,118mm (44in) *
Kompakt:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 558.8mm (22in)
Høyde: 1,118mm (44in) *

Full dybde:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 711mm (28in)
Height: 1,981mm (78in)
Kompakt:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 558.8mm (22in)
Høyde: 1,981mm (78in)

Full dybde:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 711mm (28in)
Height: 1,981mm (78in)
Kompakt:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 558.8mm (22in)
Høyde: 1,981mm (78in)

Vekt

73.5-84.8kgs
(162-187lbs)

73.5-84.8kgs
(162-187lbs)

119.7-136.1kgs
(264-300lbs)

119.7-136.1kgs
(264-300lbs)

Materiale
I byggebransjen

Stålramme med
plastikkdører.

Stålramme og
metalldører.

Stålramme med
plastikkdører.

Stålramme og
metalldører.

* Høyde målt opp til arbeidsoverflaten. Legg til ytterligere 431,8mm (17”) for overbridge-alternativet.

TOUCHPOINTMED.COM
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LØSNINGER FOR
MEDIKAMENTDISPENSERING

Utvid kapasiteten mens du kombinerer
sikkerheten med kontroll av et
medikament og lagring av bulkforsyning.

Stor lagringskapasitet

•

Kan lagre opp til 1400 artikler i ett tårn.

•

Kodet adgang til løsvarer.

•

Konfigurerbare beholdere og hyller
til en rekke løsvarer.

•

Metalldører gir et høyere nivå av
fortrolighet og sikkerhet.

Flerfoldige størrelser til Flex
med lagringsbehov

•

Gir sikkerhet og kapasitet
i størrelsesomfanget:

•
•
•

Full høyde og halv høyde
Full eller kompakt dybde
Disk

CT-serie full høyde
med vindusdører

medDispense® CT-serien integreres med:
C-serien, F-serien, L-serien og M-serien.
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Skuffesystem
Enkel bredde
Dobbel bredde

Matrix-skuff

•

Lineær enkel bredde.

•

Lineær dobbel bredde.

•

Matrix-skuffer er tilgjengelige i enkel,
dobbel og trippel dybde.

Belysning

•

CT-serie full høyde
med vindusdører

Indre belysning med tre nivåer
for lysstyrke.

Dispenseringsutvidelse i diskstørrelse

•

Ideell for små disker som trenger
ekstra kapasitet.

•

Maksimal kapasitet 112 enheter.

Utvidelse med høy kapasitet i
et mindre fotavtrykk

CT-serie disk

•

Dispenserer opp til 800 artikler
per enhet.

•

Valg mellom full eller kompakt dybde.

CT-serie halv høyde
med vindusdører
Antimikrobiell
beskyttelse
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medDispense® System
CT-serien

Maks. enhetskapasitet

112

700

800

1,400

Enhet
Dimensjoner

Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 558.8mm (22in)
Høyde: 355.6mm (14in) *

Full dybde:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 711.2mm (28in)
Høyde: 1,118mm (44in) *
Kompakt:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 558.8mm (22in)
Høyde: 1,118mm (44in) *

Full dybde:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 711.2mm (28in)
Høyde: 1,118mm (44in) *
Kompakt:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 558.8mm (22in)
Høyde: 1,118mm (44in) *

Full dybde:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 711.2mm (28in)
Høyde: 1,981mm (78in)
Kompakt:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 558.8mm (22in)
Høyde: 1,981mm (78in)

Vekt

55.8-63.5kgs
(123-140lbs)

142.9-205.5kgs
(315-453lbs)

204.6-327.5kgs
(451-722lbs)

248.6-376.9kgs
(548-831lbs)

Maks. antall
skuffer

12

30

60

60

Materiale
Konstruksjon

Stålramme med polymer-skuffer og metalldører.

* Høyde målt opp til arbeidsoverflaten. Legg til ytterligere 431,8mm (17”) for overstyringsalternativet.
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C, CT serier Skuff- og lagringsalternativer
Innvendige skuffdimensjoner

Skuff
Type

Lengde
mm

tommer

Bredde
mm

tommer

Høyde
mm

tommer

Volum
cm3

“3

Enkeltbredde
Lineær
Kompakt

347.7

13.69

83.3

3.28

55.1

2.17

1,596.10

97.4

Enkel bredde
Lineær
Full dybde

500.1

19.69

83.3

3.28

55.1

2.17

2,295.83

140.1

Dobbel bredde
Lineær.
Kompakt

347.7

13.69

188.0

7.40

55.1

2.17

3,601.88

219.8

Dobbel bredde
Lineær.
Full dybde

500.1

19.69

188.0

7.40

55.1

2.17

5,919.02

316.2

1 dyp Matrise
Kompakt

366.3

14.42

596.1

23.47

58.2

2.29

12,700

775

1 Dyp Matrise
Full dybde

518.7

20.42

596.1

23.47

58.2

2.29

17,976.65

1,097

2 dyp Matrise
Kompakt

366.3

14.42

596.1

23.47

142

5.59

31,004.39

1,892

2 Dyp Matrise
Full dybde

518.7

20.42

596.1

23.47

142

5.59

43,901.04

2,679

3 dyp Matrise
Kompakt

366.3

14.42

596.1

23.47

225.8

8.89

49,308.78

3,009

3 Dyp Matrise
Full dybde

518.7

20.42

596.1

23.47

225.8

8.89

69,825.43

4,261

TOUCHPOINTMED.COM
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Tilpassing av kapasitet - fra konfigurerbare
lineære skuffer til løsvarelager med stor kapasitet.

Bulklagring i en mindre ramme

Enkel bredde

•

Bulklagring eller store artikler kan
lagres og dispenseres sikkert.

•

Konfigurerbare beholdere og hyller
til en rekke løsvarer.

•

Leveres med standard overbro.

Skuffesystem

Dobbel bredde

Matrix-skuff

•

Lineær enkel bredde.

•

Lineær dobbel bredde.

•

Matrix-skuffer er tilgjengelige
i enkel, dobbel og trippel dybde.

Belysning

•

Indre belysning med tre nivåer
for lysstyrke.

C-serie med vindusdører
og skuffesystem

Det minste medDispense®kabinettet

C-serie disk

•

Den kompakte diskenheten
passer praktisk talt overalt.

•

Ideell for områder med lavere
kapasitetsbehov.

•

Maksimal kapasitet 112 enheter.

•

Den kompakte diskenheten
passer praktisk talt inn hvor
som helst.

medDispense® C-serien integreres med:
CS-serien, CT-serien, F-serien, L-serien, M-serien og V-serien.
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medDispense® System
C-serien

Maks. enhetskapasitet

112

700

800

600

Enhet
Dimensjoner

Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 558.8mm (22in)
Høyde: 668mm (26.25in) *

Full dybde:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 711mm (28in)
Høyde: 1,550mm (61in)
Kompakt:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 588.8mm (22in)
Høyde: 1,550mm (61in)

Full dybde:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 711mm (28in)
Høyde: 1,550mm (61in)
Kompakt:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 588.8mm (22in)
Høyde: 1,550mm (61in)

Full dybde:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 711.2mm (28in)
Høyde: 1,550mm (61in)
Kompakt:
Bredde: 685.8mm (27in)
Dybde: 588.8mm (22in)
Høyde: 1,550mm (61in)

Vekt

66-73kgs
(146-162lbs)

159.2-221.8kgs
(351-489lbs)

221.4kgs-344.3kgs
(488-759lbs)

89.8-101.2kgs
(198-223lbs)

Maks. antall
skuffer

12

30

60

NA

Materiale
I byggebransjen

Stålramme med polymer-skuffer og metalldører.

* Høyde målt opp til toppen av skjermen. Legg til ytterligere 234,9 mm (9,25”) for overbridge-alternativet.
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TILBEHØR

medDispense® Tilbehør
Utstyret endres over tid, og vårt tilbehørsutvalg kan legges til
eller fjernes for å tilfredsstille dine bruksbehov.
Ekstern lås
Legg til tilgangskontroll
for ikke-medDispense®
lagringskabinetter.
Løsning med Bluetooth
fjernlås.

Ekstern lås med
temperaturovervåking
Tilgangskontrolllås for
ekstern nedkjøling med
temperaturovervåking,
integrert med medLogic®programvaren. Løsninger
med Bluetooth fjernlås.

Ekstern returkasse
Behandle
returmedikamenter med
den eksterne returkassen
som kan monteres på
overstyringen. Tilgjengelig
på L-, M-, F- og C-seriene.

Returskuff

Overstyring

Strekkodeskanner

Integrert returskuff
i skuffesystemet som
gir mer sikkerhet
rundt returprosessen.
Tilgjengelig for C- og
CT‑skap i enkel eller
dobbel bredde.

Øk lagringsplassen for
alle enheter. Tilgjengelig
i full høyde og standard
høyde på C-, CS- og
CT‑serien.

Forbedret arbeidsflyt
ved hjelp av en integrert,
trådløs strekkodeskanner.
Tilgjengelig på L-, M-, Fog C-seriene.

Beholdere til lagring
av løsvarer

Termoskriver

Etikettskriver

Legg til en termoskriver
for pasient- og
dispenseringsspesifikke
transaksjonskvitteringer.
Tilgjengelig på L-, M-, Fog C-seriene.

Legg til en etikettskriver
for medisin- og
pasientspesifikke
etiketter. Tilgjengelig på
L-, M-, F- og C-seriene.

Tilgjengelige for C-,
CS- og CT-seriene i
flere størrelser for
forsyningssteder.

Fingeravtrykksskanner
Adgang til sikret
biometrisk system.
Leveres som standard
på alle medDispense
baseenheter.

CSA-test er anerkjent for å støtte globale reguleringskrav.
Produsert i fasiliteter med ISO-sertifisering.
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TJENESTER OG
TEKNISK STØTTE

Rask. Responsiv. Skikkelig service.
Vi er opptatt av å gi deg rådgivende og responsiv
støtte gjennom hele partnerskapet vårt.

DESIGN OG
LAYOUT

INSTALLASJON
OG OPPLÆRING

TEKNISK
STØTTE

Du får tildelt en egen
ansvarlig som vil hjelpe
til med å designe en
konfigurasjon som er
tilpasset ditt spesifikke
medikamentlagringog arbeidsflytbehov.

TouchPoint Medical
Professional
Services-teamet vil
være der ved hvert
eneste trinn på
veien under oppsett,
installasjon, opplæring
og distribusjon.

TouchPoint
Medical Technical
Supportteamet tilbyr
telefonstøtte
verden over.

KOMPLETTERENDE
PROGRAMVAREOPPDATERINGER
Gratis
programvareforbedringer
er tilgjengelige og blir
kunngjort for kundene
når de blir utgitt.

GARANTI
5 års
standardgaranti
på hvert kabinett.

Kontakt din TouchPoint Medical-representant for å lære mer og diskutere det spesifikke
tilleggsutstyret for ditt medikamentstyringsprogram. Besøk touchpointmed.com/contact
for å komme i kontakt med din lokale representant.

TOUCHPOINTMED.COM
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En global virksomhet med et lokalt preg
TouchPoint Medical gir deg et globalt nettverk med produksjon, kvalitet og
prosjektering i forkant av den medisinske industrien. Fra kvalitet og ytelse,
til estetikk og ergonomi, vi vet at små detaljer utgjør en stor forskjell for kundene
våre. Vi leverer medisinsk teknologi på basis av kundene og tjenesteløsninger
til tusenvis av sykehus og helsetjenester over hele verden.

touchpointmed.com
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