
 

 

 

 

 

MediMix® mini 

Tek Kanallı Dolum Cihazı 
 
 

MediMix® mini, kapalı bir sistem kullanarak şurupların kaynak kaptan (şurup şişesinden), 

birim doz ambalajlara (tek dozluk şırıngalar) güvenli bir şekilde transferini sağlayan 

dolum cihazıdır. 

Özellikler 

⎯ Şırınga içerisine, elektronik dozlama yöntemiyle dolum 

yapılır ve ilaç bilgilerini içeren bir etiketle etiketlenir. 

⎯ Tek kullanımlık şırınga dozları, hijyenik doz alımına olanak 

sağlar.  

⎯ Kullanılmayan dozlar eczaneye geri döner ve şırınganın 

mühürlü kapağı kırılmadığı sürece bu dozlar stabilite 

süresi boyunca kullanılabilir.  

⎯ Hasta başına tam şişe gönderim gereksinimini ortadan 

kaldırır ve ilaç tasarrufuna destek olur. 

⎯ Hasta yatak başında barkodlu doğrulama 

yapılabilmesine olanak sağlar. 

Teknik Bilgiler  

Hız:  

200 mL/dakika  

Doğruluk oranı:  

10mL den büyük hacimler 

için max.%1 

Doğruluk oranı:  

5-10mL hacimler için 

max.%3 

Dolum kapasitesi:  

5mL - 9999mL 

Şırınga hacmi:  

50mL 

Hassasiyet: 1mL lik adımlar 

(Opsiyonel 0,1mL) 
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MediMix® four 

4 Kanallı Dolum Cihazı 
 
 

MediMix® four, kapalı bir sistem kullanarak şurupların kaynak kaptan (şurup şişesinden) 

birim doz ambalajlara (tek dozluk şırınga) güvenli bir şekilde transferini sağlayan 4 

kanallı dolum cihazıdır.  

Özellikler 

⎯ Şırınga içerisine, elektronik dozlama yöntemiyle dolum 

yapılır ve ilaç bilgilerini içeren bir etiketle etiketlenir. 

⎯ Tek kullanımlık şırınga dozları, hijyenik doz alımına olanak 

sağlar.  

⎯ Kullanılmayan dozlar eczaneye geri döner ve şırınganın 

mühürlü kapağı kırılmadığı sürece bu dozlar stabilite 

süresi boyunca kullanılabilir.  

⎯ Hasta başına tam şişe gönderim gereksinimini ortadan 

kaldırır ve ilaç tasarrufuna destek olur. 

⎯ Hasta yatak başında barkodlu doğrulama 

yapılabilmesine olanak sağlar. 

Teknik Bilgiler  

Hız:  

200 mL/dakika  

Doğruluk oranı:  

Dolum hacmine göre   

%1ila %5 arasında 

Eşzamanlı olarak 4 farklı 

kaynak solüsyondan dolum 

imkanı 

Dolum kapasitesi:  

0,5mL - 9999mL 

Şırınga hacmi:  

10mL, 20mL, 50mL 

Hassasiyet: 0,1mL lik 

adımlar 
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