
 

 

 

 

 

i.v. STATION Onco™  

Kemoterapi Hazırlama Robotu  
 
 

i.v. STATION Onco™, kemoterapi ilaçlarını, personel hatası riskini minimize ederek tam 

otomatik bir şekilde ve güvenle hazırlarken, aynı zamanda personel ve çevre 

güvenliğini sağlayan kemoterapi hazırlama robotudur. 

Özellikler 

⎯ Operatör, ilaç hazırlama süreçlerine dahil değildir, sadece 

gerekli malzemeleri robota yükler ve işlem sonunda etiketli 

hasta dozunu robottan teslim alır.  

⎯ Robot, ilaç hazırlamaya başlamadan önce görsel 

tanımlama adımlarını kullanır. Operatörün yanlış ilaç ya da 

sarf malzeme yüklemesi durumunda, bu malzeme robot 

tarafından tespit edilip iade edilir ve doğru 

ilaç/malzemenin yüklenmesi istenir.  

⎯ Liyofilize toz ilaç sulandırmaları da robotun içinde ve 

otomatik olarak gerçekleştirilir.  

⎯ Robotta hem torba hem de şırınga dozları hazırlanabilir.  

⎯ İlaç hazırlama işleminin birçok aşamasında, ağırlık 

doğrulama kontrolleri yapılır.  

⎯ Etiketleme işlemi otomatik olarak robotun içinde 

gerçekleştirilir.  

⎯ Çalışan, ürün ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla, İlaç hazırlama işlemi, ISO 5 

hava kalitesine ve pozitif ve negatif basınca sahip iki katmanlı hücre içerisinde 

gerçekleştirilir. Çift katman sayesinde hem ürünün kontamine olması önlenir hem de 

personel ve çevre tehlikeli ilaçtan korunmuş olur. 
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Kazanımlar 

⎯ Görsel ve gravimetrik doğrulama kontrolleri sayesinde ilaç 

hatalarını engeller. 

⎯ (+/-) %5 duyarlılıkta çalışır ve pediatrik doz hataların 

engeller. 

⎯ ISO 5 hava kalitesi ve pozitif basınçlı ilk katman sayesinde 

steril ilaç hazırlanmasını sağlar ve hastane enfeksiyonlarının 

azaltılmasını destekler. 

⎯ Tam kapalı ortam, negatif basınçlı ikinci katman ve 

mühürlü atık kutusu sayesinde, çalışan ve çevre güvenliğini 

sağlar. 

⎯ Artan dozlar otomatik olarak robot tarafından etiketlenir ve ilk sırada kullanılır, bu sayede İlaç 

tasarrufunu destekler. 

⎯ Hasta başı barkodlu ilaç uygulama doğrulaması yapılmasına olanak sağlar. 

⎯ USP<797> de belirtilen LOW RISK-BUD (beyond use date) ilkeleri uyarınca uzatılmış son 

kullanma tarihine imkan verir. 

⎯ İlaç hazırlamada eczacının rolünü geliştirir. 

Antineoplastik İlaç Hazırlama  

Antineoplastik ilaç hazırlama, bu ilaçların dar terapötik indekse sahip olmaları 

sebebiyle hastalar açısından önemli sağlık riskleri taşımaktadır. Doğru ilacın, doğru 

dozda ve uygun çözücüyle hazırlanması kritik öneme sahiptir.  

Diğer taraftan, antineoplastik ilaçlar tehlikeli ilaçlar sınıfına dahil olmaları sebebiyle, 

hazırlayan personeller ve çevre içinde risk teşkil etmektedir. Bu tarz ilaçların 

hazırlanmasında personeli ve çevreyi koruyacak önlemlerin alınması zorunludur. 
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