Flexibiliteit. Veiligheid. Efficiëntie.
Eén softwareplatform, talloze hardwareconfiguraties die allemaal samenwerken om u veiligere
en efficiëntere automatisering in uw gehele klinische werkproces te bieden.

TOUCHPOINTMED.COM

OPLOSSINGEN
VOOR MEDICATIE
AFGIFTE

De medDispense® -serie geeft u de controle en flexibiliteit
om de meest efficiënte manier te kiezen om medicijnen
veilig op te slaan en te verdelen.

L serie

F serie

M serie

V serie

CS serie

CT serie

C serie

324

1,248

1,440
standaard

720

1,200

1,400

800

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Opslag
locaties

2,160 XL

ü

Single dose
verdelen

ü

Bulk
opslag
Toegang
progressief
uittrekbare lades

ü

ü
ü

Pick-to-Light
geleidingstechnologie

ü

ü

Stalen
constructie

ü

ü

Enkelvoudig
artikelbeheer

ü

ü

ü*
ü

ü

* Pick-to-light technologie alleen beschikbaar op stalen deuren.
KEY BENEFITS

medGuard ™
Gereguleerde stof
Voorraadbeheer

Schaalbaar om uit
te breiden en aan
te passen naar uw
behoeften
Eén softwareplatform
voor alle hardware

2

Antibacteriële
bescherming

Talrijke veilige
opslagconfiguraties

NurSyncTM
Medicijnenwachtrij
op afstand
HL7
Interfacing
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OPLOSSINGEN
VOOR MEDICATIE
AFGIFTE

De waarde van medDispense®
De veiligheid van de medicatie en de efficiëntie van het werkproces zijn cruciaal
voor het afleveringsproces van de medicatie. medDispense® biedt het breedste
gamma aan uitwisselbare doseerhardware met één softwareplatform.

Flexibele configuraties.
Alle medDispense® -kasten zijn onderling uitwisselbaar, waardoor u de meeste flexibiliteit en zekerheid heeft
voor de opslag van uw single dose en bulkgoederen.

Gemakkelijk uit te breiden naast uw
wisselende medicijnopslagvereisten

Elimineer plaatsgebrek met een scala
aan opslagmogelijkheden

Alle medDispense® kasten werken in combinatie met
elkaar om u een oplossing op maat te bieden die past bij uw
veranderende behoeften.

Opslagruimte beschikbaar, variërend van een kleine
desktopunit tot een grote kast voor bulkopslag.

Talloze hardwareconfiguraties om aan
uw specifieke eisen te voldoen

Volledig configureerbare software
& hardware

Combineer zeer veilige single dose met bulkopslag,
aangedreven door medLogicTM.

Met medLogicTM, kunt u eenvoudig gebruikersinstellingen
en veiligheidsmaatregelen instellen naast de indeling van de
hardwarecompartimenten, wat u een maximale flexibiliteit
van het systeem biedt.

TOUCHPOINTMED.COM
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VOOR MEDICATIE
AFGIFTE

Veilige en precieze afgifte.
MedDispense® is ontworpen om het risico op medicatiefouten te
verminderen en een veilige opslag te bieden, en zorgt voor de juiste
voorzorgsmaatregelen voor elk item dat u verdeelt.

Gecertificeerde toegang en rapportage
•

Alle medicijnen en benodigdheden bevinden zich in een
gecontroleerde, afgesloten en gecertificeerde omgeving.

•

•

De PharmacyCenterTM softwaremodule biedt
zichtbaarheid om de inventaris op afstand te bekijken
en te controleren vanuit de apotheek

Eenmalige dosering met progressief uittrekbare stalen
lades (voldoet aan de Britse EDC-voorschriften).

•

Optioneel dubbele handtekening voor verwijdering, afval,
teruggave of overschrijving.

Beheer de toegang tot specifieke functies met
machtigingen op gebruikersniveau.

•

Discrepantietracering en -melding.

•

De medGuardTM gestuurde medicijnmanagementmodule
biedt een gesloten cirkel.

•

4

Zeer veilige opslag van gecontroleerde
substanties

Planning en ondersteuning

Softwarebeveiliging

•

•

medLogicTM voorziet alle medDispense® kasten van
ingebouwde beveiligingen, zoals een configureerbare
medicijnopsporing.

•

medGuardTM gecontroleerde software voor het beheer
van de medicijninventaris biedt een gesloten cirkel voor
het aanvullen van de voorraad.

•

Extra software safeguards:

Ons Professional Services-team werkt nauw met u
samen om ervoor te zorgen dat medicijnlocaties en
beveiligingsniveaus worden geoptimaliseerd voor uw
facilitaire processen.

•

Systeeminterfaces op maat gemaakt door ons
Professional Services-team.

•

Voortdurende technische ondersteuning gedurende
de gehele levensduur van uw apparatuur.

•

Allergieënwaarschuwingen, dubbele
dosiswaarschuwingen, barcodescannen, look-alike en
sound-alike waarschuwingen, tall man-belettering.

TOUCHPOINTMED.COM
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Workflow Efficiency.
With medLogicTM nurses and pharmacy staff can work
smarter, not harder. Software modules such as NurSyncTM and
PharmacyCenterTM help drive efficiency into your daily workflow.

NurSyncTM maak een wachtrij

PharmacyCenterTM stationsbeheer

medLogicTM ophalen van items

Medicijnenwachtrij op afstand
Maximaliseer de tijd die u met patiënten doorbrengt
en minimaliseer de tijd die u aan de dispenserkast
doorbrengt met NurSyncTM-medicatie op afstand in
de wachtrij vanaf uw AccessRx MDTM-werkstation.

Verbeterde zichtbaarheid van
het voorraadniveau in alle
medDispense® -kasten
Snel en eenvoudig voorraadbeheer en vermindering
van de voorraaduitval tussen alle medDispense®
kasten in uw faciliteit met de PharmacyCenterTM
module.

Intuïtieve gebruikersinterface
Patiënteninformatie wordt via de HL7-interface
gekoppeld. De eenvoudig navigeerbare
gebruikersinterface vermindert de tijd die wordt
doorgebracht aan de dispenserkast.

AccessRx MDTM

TOUCHPOINTMED.COM
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MEDLOGICTM
SOFTWARE
PLATFORM

Een compleet continuüm van geïntegreerde hard- en
software die een veilige en efficiënte opslag, verstrekking
en transport van medicijnen mogelijk maakt.
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medLogicTM voordelen.
Het medLogicTM -softwareplatform zorgt voor meer efficiëntie en
flexibiliteit voor uw team en een veiligere omgeving voor uw patiënten.

EFFICIËNTIE
Ondersteuning voor kits met
meerdere artikelen

•

De apotheek kan vooraf
gedefinieerde kits met meerdere
artikelen samenstellen voor
specifieke modaliteiten, procedures
of protocollen.

Barcode opslag

•

Vul kasten snel en efficiënt d.m.v.
de geïntegreerde, draadloze
barcodescanner.

•

Verlies geen tijd meer met typen,
zoeken en selecteren op het scherm.

VEILIGHEID
Ondersteunt het VK NHS
ECD- register

•

Ondersteunt de vereiste
uitgifte workflow en registratie
van transacties.

•

Rapport van de inventarisatiebalans.

Voorraadrapporten op vraag per
item/medicatie.

•

Configureerbare zoekfunctie
voor medicijnen

•

Opslag volgens FIFO-principe

•

•

Items in medLogic worden
vrijgegeven volgens het principe
'first in, first out'. Zo blijft de
voorraadcyclus optimaal.
Bespaar kosten door minder
medicatie te laten vervallen.

TOUCHPOINTMED.COM

Herbevoorradingsrapport met
één klik.

Helpt bij het verminderen van
afgiftefouten door middel van
een zoekfunctie op basis van
vier karakters.

FLEXIBILITEIT
Opslag en dosering van
fractionele doses

•

Afgifte-, retour- en afvalfuncties
ondersteunen decimale waarden.

•

Verminder de verspilling
van medicijnen.

Bulk artikelbeheer

•

Flexibele ladingsregistratieregels
voor veel uitgegeven bulk artikelen.

Hoge resolutie en laptop display

•

Nu nog flexibelere
displaymogelijkheden voor
PharmacyCenterTM- en
NurSyncTM-modules.

Opslag per partijnummer

•

Verhoog de traceerbaarheid van
uw medicijnen wanneer u moet
weten waar ze zich bevinden.
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MEDLOGICTM
SOFTWARE
PLATFORM

De medLogicTM -interface is gebruiksvriendelijk en eenvoudig
te gebruiken - waardoor u tijd bespaart en u zich kunt
concentreren op de patiëntenzorg.

Het systeem beveiligt en
registreert zowel uw medicijnen
als uw benodigdheden,
terwijl het perfect / zonder
problemen integreert met elk
ziekenhuisinformatiesysteem.

8
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medLogicTM -modules verbeteren de efficiëntie,
veiligheid en zichtbaarheid van de workflow, zodat u tijd
kunt besparen en u zich kunt richten op het leveren van
uitzonderlijke patiëntenzorg.

Medicijnenwachtrij
op afstand

TOUCHPOINTMED.COM

Gecontroleerd
beheer van
geneesmiddelen
inventaris

Rapportage en
systeembeheer
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MEDLOGICTM
SOFTWARE
PLATFORM

De NurSyncTM-module stelt verpleegkundigen in staat
om de tijd die zij aan de dispenserkast doorbrengen te
verminderen en de tijd die zij met patiënten doorbrengen
te verhogen.
GEEN
WACHTRIJEN
BIJ DE ADC

DOORSNEE PROCEDURE
PROCEDURE MET NURSYNC™

LAAD
MEDICATIE
VOORAF
VOOR ALLE
PATIËNTEN

BEPERK
VERPLAATSINGEN
NAAR DE ADC

PATIËNT 1

PATIËNT 2

NurSyncTM stelt verpleegkundigen in
staat om medicatiewachtrijen voor
hun patiënten aan te maken om de
tijd die nodig is voor het ophalen
van de medicatie te verminderen,
een efficiënter werkproces te
creëren en meer tijd met de
patiënten door te brengen.

PATIËNT 3

Zo eenvoudig als maar kan

1

Installeer de NurSyncTM-module op
een computer die is toegewezen aan
de ADC-unit, zoals uw AccessPointTMwerkstation.

AccessRx MDTM

10

AccessPointTM

2

Log in om medicijnwachtrijen voor
patiënten aan te maken, te beheren
en te verwijderen.

Hoofdmenu NurSyncTM

3

Als u klaar bent, gaat u naar de
medDispense® -kast en haalt
u artikelen uit uw opgeslagen
wachtrij.

Neem de medicijnen

TOUCHPOINTMED.COM
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De medGuardTM -module maakt het mogelijk om
gecontroleerde geneesmiddelen op te slaan en te traceren
om te helpen bij het herbevoorraden van de gesloten cirkel.

Zorg ervoor dat de gecontroleerde
geneesmiddelen hun uiteindelijke
gespecificeerde medDispense® -kast bereiken
•

Helpt de cirkel van de medicijnafgifte te sluiten en controleert op
mogelijke afleiding met gecontroleerde herbevoorradingstoegang
en software-waarborgen.

•

Discrepantietracering zorgt ervoor dat de in medGuardTM
geregistreerde opvragingshoeveelheid overeenkomt met de
hoeveelheid die is bijgevuld in de medDispense® -kast.

•

Optionele tellen van beëindiging van diensten met medGuardTM
zorgt voor extra traceerbaarheid.

Hoofdmenu NurSyncTM

Bekijk eenvoudig de gecontroleerde
medicijninventaris van uw medDispense®
-kasten
•

Creëer gecontroleerde rapporten over de herbevoorrading met
medicijnen voor alle kasten.

•

Beheer de zichtbaarheid van de kast door de toegang voor de
gebruiker aan te passen.

•

Global Item Locater en Global Inventory rapporten geven u
direct toegang tot de gecontroleerde medicijnhoeveelheden van
uw faciliteit.en locaties.

•

Duidelijke indicatoren voor de
leveringsstatus bij elke medDispense® -kast.

medGuardTM med selectiescherm

Uitwisselbaarheid met hardware
medGuardTM kan op elke hardware worden geïnstalleerd. De medDispense® V-serie
wordt met name aanbevolen voor de configureerbare opslagcompartimenten.

TOUCHPOINTMED.COM

medDispense® V serie
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SOFTWARE
PLATFORM

De PharmacyCenterTM -module stelt apothekers in staat
om hun medicijnen in meerdere medDispense® -kasten te
beheren vanuit één eenvoudig te gebruiken dashboard en
rapportagesysteem.

PharmacyCenterTM voordeel
ü

Creëer rapporten

ü

Lokaliseer artikelen met
te lage voorraad

ü

Configureer inventaris

ü

Identificeer artikelen die
niet op voorraad zijn

ü

Bekijk discrepanties

ü

Stel kastinstellingen in

Hoofdmenu PharmacyCenterTM

Herbevoorraad met
handtekeningenrapport

Configureer inventaris

12

Beheer de stations

Plan de rapporten
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Met de PharmacyCenterTM-module kunt u uw automatische
dispenserkasten beheren en onderhouden vanaf elke pc.

Zichtbaarheid en beheer van
uw inventaris over alle kasten
•

Zichtbaarheid op het specifieke compartiment wordt aangevuld
met een bemiddeling.

•

Toevoegen, verwijderen of wijzigen van een medicijn voor
de geselecteerde kast.

•

Controleer de artikelnummers, beschrijvingen en stel de
medicijnklasse in.

•

Controleer van welke medicijnen er weinig of geen voorraad
meer is en welke zijn vervallen.

•

Beheer welke medicijnen kunnen worden overschreven.

Dashboard voor voorraadbeheer

Rapporteren wat belangrijk is
•

Rapporteer over de belangrijkste gegevens die van belang zijn
voor uw instelling, zoals: inventaris, topgebruik, transacties,
gecontroleerde medicijnen en meer.

•

Kies uit voorgedefinieerde parameters of pas uw eigen
parameters aan.

•

Geplande routering van het rapport (print, e-mail en fax).

•

Ad hoc rapportering.

Topgebruiksrapport

TOUCHPOINTMED.COM
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Single item compartment control biedt plaats
aan een breed scala medicijngroottes die
een hogere veiligheid vereisen dan open
compartimenten.

series

Garandeer toegang tot enkele items

•

Robuuste compartimenten met
krachtige vergrendeling.

•

Afgesloten compartimenten zorgen
voor extra beveiliging en bescherming
tegen licht.

•

Stalen constructie komt overeen
met de eisen van de NHS voor
gereglementeerde stoffen.

Efficiënte afgiftetechnologie

•

Door de pick-to-light technologie
is het makkelijker en sneller om de
geselecteerde artikelen terug te vinden
en uit te nemen.

•

De led-indicatie leidt u naar de juiste:

•
•
•

Kast
Lade
Compartiment

De medDispense® L serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, CS serie, CT serie, F serie, M serie en de V serie.

14
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Hoge capaciteit configuraties

•

Uitgeven van één soort product per
compartiment. Negen verschillende
compartimentgroottes.

•

Matrixlade met vier verschillende
dieptes (75mm, 100mm, 150mm
en 200mm) om medicatie met
verschillende afmetingen efficiënt te
stockeren.

Antibacteriële
bescherming

TOUCHPOINTMED.COM
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medDispense® systeem
L serie

16

Maximum
eenheid
capaciteit

324

Eenheid
afmetingen

Breedte: 817mm (32.17in)
Diepte: 775mm (30.51in)
Hoogte: 1,025mm (40.35in)

Gewicht

440kgs (970.03lbs)

Maximum
aantal lades

9

Materiaal
Constructie

Stalen deur en lades

TOUCHPOINTMED.COM

SYSTEEM
SPECIFICATIES

L serie lade en opslagopties
Meerdere configuraties van het compartimentdeksel

Module

Hoogte

Breedte

Diepte

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)

Module

Hoogte (binnenafmeting)

Breedte

Diepte

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)

Matrixlade-indeling

TOUCHPOINTMED.COM
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Het hoogste veiligheidsniveau met single
dose om de toegang te garanderen tot enkel
de gewenste hoeveelheid.

Medicijnafgifte met de hoogste veiligheid

•

Tot 12 stalen unidose compartimenten
diep die enkel toegang geven tot de
compartimenten met de gevraagde
hoeveelheid medicatie.

•

Stalen constructie komt overeen
met de eisen van de NHS voor
gereglementeerde stoffen.

Zeer configureerbaar en uitbreidbaar

•

Tot 15 verschillende ladeformaten voor
het gewenste veiligheidsniveau en de
gewenste artikelgrootte.

•

Ondersteunt twee soorten uitgaven:

•
•

Unidose
Verschillende artikelen per lade

Efficiënte afgiftetechnologie

•

•

Door de pick-to-light technologie
is het makkelijker en sneller om de
geselecteerde artikelen terug te vinden
en uit te nemen.
De led-indicatie leidt u naar de juiste:

•
•

Kast
Lade

F-serie basiskast

De medDispense® F serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, CS serie, CT serie, L serie, M serie en de V serie.
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Optionele verstelbare monitorarm
en toetsenbordlade

•

Externe armsteun voor display.

•

Linkse of rechtse montage-opties.

•

Ergonomische positionering,
voorwaarts en achterwaarts afstellen.

•

Toetsenbord wordt omhoog geklapt
en aan de kant geschoven.

Toetsenbordopslag

•

Lade bewaart en beveiligt toetsenbord
tot deze weer gebruikt moet worden.

•

Met geïntegreerd,
volwaardig toetsenbord.

•

Verkrijgbaar op de standaard of de mini.

F-serie basiskast

Antibacteriële
bescherming

TOUCHPOINTMED.COM
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medDispense® systeem
F serie

20

Maximum
eenheid
capaciteit

1,248

1,248

Eenheid
afmetingen

Extra kast:
Breedte: 545mm (21.5in)
Diepte: 520mm (20.5in)
Hoogte: 2.003mm (78.6in)

Basiskast:
Breedte: 545mm (21.5in)
Diepte: 520mm (20.5in)
Hoogte: 2.003mm (78.6in)

Gewicht

245kgs (540lbs)

245kgs (540lbs)

Materiaal
Constructie

Stalen deur en lades

Stalen deur en lades
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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,
SYSTEEM
where and why about the usage
of any component managed by the
SPECIFICATIES
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 serie lade
en opslagopties

FUTURE PROOF

Binnenafmetingen lade

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

Maximaal aantal
Multiple drawers can be selected in a single transaction, minim ising
Ladetypethe time requiredHoogte
vakken
to manage large volumesBreedte
of stock.
per lade

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
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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

*Niet-standaard
AT, CT, and ZT drawers
must be
in pairs.verkrijgbaar.
ladeformaten
opuse
aanvraag
Non-standard
drawer sizes
available
on request.
*AT,
CT, en ZT moeten
in paren
gebruikt
worden.
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OPLOSSINGEN
VOOR MEDICATIE
AFGIFTE

Levert een hoge opslagcapaciteit en
veiligheid op een kleine oppervlakte.

Medicijnafgifte met hoge veiligheid

•

Unidose uitgifte met maximaal
12 plaatsen in een progressief
uittrekbare lade.

•

Het ontwerp van het "Easy Scoop"compartiment zorgt ervoor
dat de inhoud makkelijk kan
worden uitgenomen.

Gemakkelijk te herconfigureren en uit
te breiden

•

Tot vijf verschillende ladeformaten
voor het gewenste veiligheidsniveau
en de gewenste artikelgrootte.

•

Ondersteunt twee soorten uitgaven:

•
•

Unidose
Verschillende artikelen per lade

M-serie standaard frame

De medDispense® M serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, CS serie, CT serie, F serie, L serie en de V serie.
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OPLOSSINGEN
VOOR MEDICATIE
AFGIFTE

Optionele verstelbare monitorarm
en toetsenbordlade

•

Externe armsteun voor display.

•

Links of rechts te monteren.

•

Ergonomische positionering,
voorwaarts en achterwaarts afstellen.

•

Toetsenbord wordt omhoog geklapt
en aan de kant geschoven.

Efficiënte afgiftetechnologie

M-serie XL frame

•

Door de pick-to-light technologie
is het makkelijker en sneller om de
geselecteerde artikelen terug te vinden
en uit te nemen.

•

De led-indicatie leidt u naar de juiste:

•
•

Kast
Lade

Antibacteriële
bescherming

TOUCHPOINTMED.COM
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SYSTEEM
SPECIFICATIES

medDispense® systeem
M serie

24

Maximum
eenheid
capaciteit

1,440 Standard

2,160 XL

Eenheid
afmetingen

Standaard Frame:
Breedte: 544mm (21.42in)
Diepte: 518mm (20.39in)
Hoogte: 2,010mm (79.13in)

XL Frame:
Breedte: 766mm (30.16in)
Diepte: 525mm (20.67in)
Hoogte: 2,010mm (79.13in)

Gewicht

140kgs (310lbs)

160kgs (350lbs)

Materiaal
Constructie

Stalen frame en polymeer lades

Stalen frame en polymeer lades

TOUCHPOINTMED.COM

SYSTEEM
SPECIFICATIES

M serie lade en opslagopties
Ladediepte mm (inches)

Ladetype

Hoogte

Breedte

lades per sectie*
Lengte (3)

Standaard

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 bevat 16 2x1 laden en 4 1x1 laden.
(2) XL 2x1 POD bevat 8 2x1 laden en 2 1x1 laden.
(3) Minimum afstand L zou kunnen worden verhoogd door de configuratie van de lade te wijzigen. Maximum L = 312 mm (12.28in).
*Vijf secties per M serie eenheid.
Voorbeel standaard lade-configuratie

Voorbeeld XL frame-configuratie

Gebruikersinterface of 6 niveaus elektronische kast

Gebruikersinterface of 6 niveaus elektronische kast

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
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OPLOSSINGEN
VOOR MEDICATIE
AFGIFTE

Opslag en traceerbaarheid van
bulkmedicijnen en -benodigdheden.

Garandeer gemakkelijke identificatie

•

Verlaagd productverbruik en lagere
inventariskosten.

•

Controle over talloze grote artikelen
of artikelen met een vreemd formaat.

•

Betere zichtbaarheid indien
gecombineerd met een
transparante deur.

Efficiënte afgiftetechnologie

•

•

Door de pick-to-light technologie
is het makkelijker en sneller om de
geselecteerde artikelen terug te vinden
en uit te nemen.
De led-indicatie leidt u naar de juiste:

•
•

Kast
Deur

Hoog volume capaciteit

•

Tot negen beveiligde compartimenten
per kast.

•

Meerdere producten/SKU's per deur.

V-serie met
stalen deuren

De medDispense® V serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, F serie, L serie en M serie.
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OPLOSSINGEN
VOOR MEDICATIE
AFGIFTE

Veiligheid en privacy

•

Constructie met stalen frame.

•

Mogelijkheid tot transparante
of gesloten deur.

Verstelbare kasten

•

Drie standaard deurformaten kunnen
worden gecombineerd met één frame
voor een optimale capaciteit.

•

Driedelige kastopties beschikbaar met
gesloten of transparante deuren.

Ideaal voor centrale opslag van
farmaceutisch gecontroleerde
substanties

•

V-serie driedelige kast
met gesloten deuren

V-serie met
transparante deuren

In combinatie met de medGuardTMmodule biedt de V-serie een closed
loop oplossing voor uw gecontroleerde
geneesmiddelenbeheer.

Antibacteriële
bescherming

TOUCHPOINTMED.COM
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SYSTEEM
SPECIFICATIES

medDispense® systeem
V serie

28

Maximum
eenheid
capaciteit

720

720

Eenheid
afmetingen

Doorzichtige deur:
Breedte: 375mm (14.8in)
Diepte: 524mm (20.6in)
Hoogte: 2,030mm (80in)

Stalen deur:
Breedte: 375mm (14.8in)
Diepte: 524mm (20.6in)
Hoogte: 2,030mm (80in)

Gewicht

Enkel cabinet: 55kg (110lbs)
Drievoudig cabinet: 175kgs (386lbs)

Enkel cabinet: 55kg (110lbs)
Drievoudig cabinet: 175kgs (386lbs)

Materiaal
Constructie

Stalen frame met polycarbonaat deuren.

Stalen frame en metalen deuren.

TOUCHPOINTMED.COM

SYSTEEM
SPECIFICATIES

V serie deuren- en opslagopties

module S1

module S2

module S3

module S4

module S5

*5 types eenheden beschikbaar, elk met een specifiek aantal compartimenten of vakken.
Drievoudige lockerconfiguratie

Type

Configuratie

S1

9 grote lockers

S2

18 medium lockers

S3

27 kleine lockers

S4

9 kleine lockers, 6 medium lockers, 3 grote lockers

S5

12 kleine lockers, 8 medium lockers, 1 grote lockers

*Lockers met stalen deuren gemaakt in alle configuraties. Lockers met transparante / doorzichtige voorkanten kunnen alleen
worden gemaakt in de S2, S3 en S4 configuraties.
Deurgroottes

Deurgrootte

Klein

Middelmatig

Groot

Hoogte

154mm (6.1in)

254mm (10in)

515mm (20.3in)

Breedte

320mm (12.6in)

320mm (12.6in)

320mm (12.6in)

Diepte

480mm (19in)

480mm (19in)

480mm (19in)

TOUCHPOINTMED.COM
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OPLOSSINGEN
VOOR MEDICATIE
AFGIFTE

Voeg extra opslagcapaciteit toe om de
bulkgoederen of andere grote artikelen
veilig op te slaan.

Beveilig uw grote of bulkgoederen

•

Configureerbare bakken en locaties
voor een scala aan bulkartikelen.

•

Combineer met de medGuardTM
-software voor veilige opslag van
gecontroleerde substanties.

•

Metalen deur voegt extra privacy
en beveiliging toe.

Verlichtingsvoorkeuren

•

Binnenverlichting met drie
helderheidsniveaus.

Verschillende maten om te
voldoen aan uw opslagbehoeften

•

Biedt veiligheid en capaciteit
in verschillende maten:

•
Volledige hoogte CS-serie
met transparante deuren

•

Volledige hoogte CS-serie
met gesloten deuren

Volledige hoogte en
halve hoogte
Volledige of
compacte diepte

Halve hoogte CS-serie met
transparante deuren

De medDispense® CS serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, F serie, L serie en M serie.
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Antibacteriële
bescherming

TOUCHPOINTMED.COM

SYSTEEM
SPECIFICATIES

medDispense® systeem
CS serie

Maximum
eenheid
Capaciteit

600

600

1,200

1,200

Eenheid
afmetingen

Volledige diepte:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 711mm (28in)
Hoogte: 1,118mm (44in)*
Compact:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 558.8mm (22in)
Height: 1,118mm (44in)*

Volledige diepte:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 711mm (28in)
Hoogte: 1,118mm (44in) *
Compact:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 558.8mm (22in)
Height: 1,118mm (44in) *

Volledige diepte:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 711mm (28in)
Hoogte: 1,981mm (78in)
Compact:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 558.8mm (22in)
Height: 1,981mm (78in)

Volledige diepte:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 711mm (28in)
Hoogte: 1,981mm (78in)
Compact:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 558.8mm (22in)
Height: 1,981mm (78in)

Gewicht

73.5-84.8kgs
(162-187lbs)

73.5-84.8kgs
(162-187lbs)

119.7-136.1kgs
(264-300lbs)

119.7-136.1kgs
(264-300lbs)

Materiaal
Constructie

Stalen frame met
polymeer deuren.

Stalen frame met
metalen deuren.

Stalen frame met
transparante
polymeer deuren.

Stalen frame met
metalen deuren.

* Hoogte gemeten tot het werkoppervlak. Voeg een extra 431,8mm (17in) toe voor de overbruggingsoptie.
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OPLOSSINGEN
VOOR MEDICATIE
AFGIFTE

Breid uw opslagcapaciteit uit en
combineer de veiligheid van single item
control en bulkopslag.

Bulkopslag met hoge capaciteit

•

Sla tot 1.400 artikelen op in één kast.

•

Toegang met aanmeldgegevens
voor bulkartikelen.

•

Verstelbare bakken en planken voor
talloze bulkartikelen.

•

Metalen deur voegt extra privacy
en beveiliging toe.

Meerdere formaten die flexibel
aanpasbaar zijn aan de opslagbehoefte

•

Biedt veiligheid en capaciteit in
verschillende maten:

•
•
•

Volledige hoogte en halve hoogte:
Volledige of compacte diepte
Werkblad

CT-serie met volledige hoogte
en transparante deuren

De medDispense® CT serie kan worden gecombineerd met:
de C serie, F serie, L serie en M serie.
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OPLOSSINGEN
VOOR MEDICATIE
AFGIFTE

Ladesysteem
Enkele breedte
Dubbele breedte

Matrix

•

Lade met enkele breedte.

•

Lade met dubbele breedte.

•

Matrixlades te verkrijgen in enkele,
dubbele en driedubbele diepte.

Verlichtingsvoorkeuren

•

CT-serie met volledige hoogte
en transparante deuren

Binnenverlichting met drie
helderheidsniveaus.

Uitbreiding op werkblad

•

Ideaal voor kleine werkoppervlakken
die extra capaciteit nodig hebben.

•

112 maximale eenheidscapaciteit.

Hoge capaciteitsuitbreiding in een
kleinere kast

CT-serie met werkblad

•

Geeft tot 800 items per kast af.

•

Keuze uit volledige of compacte diepte.

Halve hoogte CT-serie
met transparante deuren

Antibacteriële
bescherming
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SYSTEEM
SPECIFICATIES

medDispense® systeem
CT serie

Maximum
eenheid
capaciteit

112

700

800

1,400

Eenheid
afmetingen

Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 558.8mm (22in)
Hoogte: 355.6mm (14in) *

Volledige diepte:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 711.2mm (28in)
Hoogte: 1,118mm (44in) *
Compact:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 558.8mm (22in)
Hoogte: 1,118mm (44in) *

Volledige diepte:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 711.2mm (28in)
Hoogte: 1,118mm (44in) *
Compact:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 558.8mm (22in)
Hoogte: 1,118mm (44in) *

Volledige diepte:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 711.2mm (28in)
Hoogte: 1,981mm (78in)
Compact:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 558.8mm (22in)
Hoogte: 1,981mm (78in)

Gewicht

55.8-63.5kgs
(123-140lbs)

142.9-205.5kgs
(315-453lbs)

204.6-327.5kgs
(451-722lbs)

248.6-376.9kgs
(548-831lbs)

Maximum
aantal lades

12

30

60

60

Materiaal
Constructie

Stalen frame met transparante polymeer lades en metalen deuren.

* Hoogte gemeten tot het werkoppervlak. Voeg een extra 431,8mm (17in) toe voor de overbruggingsoptie.
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C, CT serie laden- en opslagopties
Binnenafmetingen lade

Lade
Type

Lengte
mm

Breedte
in

mm

Hoogte
in

mm

Volume
in

cm3

in3

Enkele
breedte lineair
compact

347.7

13.69

83.3

3.28

55.1

2.17

1,596.10

97.4

Enkele
breedte lineair
Volledige
diepte

500.1

19.69

83.3

3.28

55.1

2.17

2,295.83

140.1

Dubbele
breedte lineair.
Compact

347.7

13.69

188.0

7.40

55.1

2.17

3,601.88

219.8

Dubbele
breedte lineair.
Volledige
diepte

500.1

19.69

188.0

7.40

55.1

2.17

5,919.02

316.2

1 Diep matrix
compact

366.3

14.42

596.1

23.47

58.2

2.29

12,700

775

1 Diep matrix
volledige
diepte

518.7

20.42

596.1

23.47

58.2

2.29

17,976.65

1,097

2 Diep matrix
compact

366.3

14.42

596.1

23.47

142

5.59

31,004.39

1,892

2 Diep matrix
volledige
diepte

518.7

20.42

596.1

23.47

142

5.59

43,901.04

2,679

3 Diep matrix
compact

366.3

14.42

596.1

23.47

225.8

8.89

49,308.78

3,009

3 Diep matrix
volledige
diepte

518.7

20.42

596.1

23.47

225.8

8.89

69,825.43

4,261
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OPLOSSINGEN
VOOR MEDICATIE
AFGIFTE

Aanpasbare capaciteit - van verstelbare lineaire
lades tot bulkopslag met hoge capaciteit.

Bulkopslag in een kleiner frame

•

Bulkopslag of grote voorwerpen
kunnen veilig worden opgeslagen
en afgegeven.

•

Verstelbare bakken en planken
voor talloze bulkartikelen.

•

Voorzien van standaard
overbrugging.

Enkele breedte

Ladesysteem
Dubbele breedte

•

Lade met enkele breedte.

•

Lade met dubbele breedte.

•

Matrixlades te verkrijgen in enkele,
dubbele en driedubbele diepte.

Matrix

Verlichtingsvoorkeuren

•

Binnenverlichting met
drie helderheidsniveaus.

C-serie met transparante
deuren en ladesysteem

De kleinste medDispense® kast

•

Het compacte blad past
nagenoeg overal.

•

Ideaal voor zones met een
lagere capaciteitsbehoefte.

•

112 maximale
eenheidscapaciteit.

C-serie met blad

De medDispense® C-serie integreert met:
de CS serie, CT serie, F serie, L serie, M serie en de V serie.
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SPECIFICATIES

medDispense® systeem
C serie

Maximum
eenheid
capaciteit

112

700

800

600

Eenheid
afmetingen

Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 558.8mm (22in)
Hoogte: 668mm (26.25in) *

Volledige diepte:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 711mm (28in)
Hoogte: 1,550mm (61in)
Compact:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 588.8mm (22in)
Hoogte: 1,550mm (61in)

Volledige diepte:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 711mm (28in)
Hoogte: 1,550mm (61in)
Compact:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 588.8mm (22in)
Hoogte: 1,550mm (61in)

Volledige diepte:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 711.2mm (28in)
Hoogte: 1,550mm (61in)
Compact:
Breedte: 685.8mm (27in)
Diepte: 588.8mm (22in)
Hoogte: 1,550mm (61in)

Gewicht

66-73kgs
(146-162lbs)

159.2-221.8kgs
(351-489lbs)

221.4kgs-344.3kgs
(488-759lbs)

89.8-101.2kgs
(198-223lbs)

Maximum
aantal lades

12

30

60

NA

Materiaal
Constructie

Stalen frame met transparante polymeer lades en metalen deuren.

* Hoogte gemeten tot aan de bovenkant van de monitor. Voeg een extra 234,9mm (9.25in) toe voor de overbruggingsoptie.
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ACCESSOIRES

medDispense® accessoires
Onze accessoires kunnen worden toegevoegd of verwijderd
naargelang de steeds evoluerende behoeftes in uw zorgomgeving.
Vergrendeling op afstand
Voeg toegangscontrole toe
voor niet-medDispense®
opslagkasten. Externe
vergrendelingsmogelijkheid
via Bluetooth.

Vergrendeling op afstand
met temperatuurbewaking
Extern toegangscontroleslot
voor de koelkast met
temperatuurbewaking,
geïntegreerd met de
medLogic® software.
Externe vergrendelingsmogelijkheden via Bluetooth.

Externe retourbakken
Beheer de
retourmedicijnen met
de externe retourbak
die aan de overbrugging
kan worden gemonteerd.
Verkrijgbaar voor L-, M-,
F- en C-serie.

Retourlade

Overbrugging

Barcodescanner

Geïntegreerde retourlade
in het ladesysteem voor
meer veiligheid rond het
retourproces. Beschikbaar
voor kasten uit de C- en
CT-serie in enkele of
dubbele breedte.

Vergroot de
opslagruimte voor alle
units. Beschikbaar in
volledige hoogte en
standaardhoogte op de C,
CS en CT series.

Verbeterd werkproces
met behulp van een
geïntegreerde, draadloze
barcodescanner.
Verkrijgbaar voor L-, M-,
F- en C-serie.

Bulk opslagbakken

Thermische printer

Labelprinter

Verkrijgbaar voor
C, CS en CT serie in
meerdere maten voor
uitleveringslocaties.

Voeg een thermische
printer toe
voor specifieke
transactiebonnetjes voor
de patiënt en dispenser.
Verkrijgbaar voor L-, M-,
F- en C-serie.

Voeg een labelprinter toe
om medicatielabels en
specifieke patiëntlabels
af te drukken.
Verkrijgbaar voor L-, M-,
F- en C-serie.

Fingerprint reader
Beveiligde biometrische
systeemtoegang.
Standaard op alle
medDispense
basiskasten.

CSA-tests zijn goedgekeurd ter ondersteuning van de wereldwijd geldende eisen.
Geproduceerd in ISO-gecertificeerde fabrieken.
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DIENSTVERLENING
EN TECHNISCHE
ONDERSTEUNING

Snel. Responsief. Klantvriendelijke service.
We streven ernaar u te voorzien van een adviserende
en responsieve ondersteuning gedurende
onze samenwerking.

ONTWERP EN
CONFIGURATIE

INSTALLATIE
EN TRAINING

TECHNISCHE
ONDERSTEUNING

AANVULLENDE
SOFTWARE UPDATES

GARANTIE

Uw ervaren
accountmanager
zal u helpen bij het
ontwerpen van een
systeemconfiguratie die
past bij uw specifieke
behoeften op het gebied
van medicijnopslag en
werkproces.

Het team van
TouchPoint Medical
Professional Services
is er bij elke stap
van het proces bij
de opzet, installatie,
training en uitrol van
het systeem.

Het TouchPoint
Medical Technical
Support team
biedt wereldwijde
telefonische
ondersteuning.

Aanvullende
software updates
zijn beschikbaar en
aangekondigd aan
de klanten als ze
worden vrijgegeven.

5 jaar
standaardgarantie
op elke kast.

Neem contact op met uw TouchPoint Medical-vertegenwoordiger voor meer informatie en voor het
bespreken van aanvullende accessoires specifiek voor het medicatiebeheer in uw zorgomgeving.
Contacteer uw lokale vertegenwoordiger via touchpointmed.com/contact.

TOUCHPOINTMED.COM
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Een Wereldwijd Bedrijf met een Lokaal Karakter
TouchPoint Medical biedt een wereldwijd netwerk van productie, kwaliteitscontrole en
ontwikkeling voor de lokale, medische sector. Van kwaliteit en performantie tot design en
ergonomie, wij beseffen dat details een groot verschil kunnen maken voor onze klanten.
Wij bieden klantgerichte medische technologie en diensten aan vele duizenden
ziekenhuizen en zorginstellingen overal ter wereld.

touchpointmed.com
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