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• Usada apenas com blisters hermeticamente selados Manrex Pill Pak. 
• Seladora Térmica de qualidade elevada e custo reduzido da Manrex Limited 
• Leve, pequena, portátil, fácil de manusear sem esforço. 
• Selagem por impulso – aplica calor apenas durante alguns segundos para que esteja a uma 

temperatura segura aquando da abertura. 
• Atinge uma qualidade de selagem superior por não aquecer o ar nas bolsas, não submetendo a 

medicação a temperaturas acima dos limites designados. 
 
Selagem por Impulso 

• O blister é carregado remotamente a partir da máquina ou no local no prato inferior. A folha de alumínio 
é depois colocada seguindo as directrizes no tapete de silicone e o prato superior é rebaixado até o 
trinco  encaixar com um estalido. A electrónica determina então a temperatura e a duração de selagem 
– geralmente cerca de 2 – 7 segundos – antes da energia desligar automaticamente. O blister pode 
então ser removido imediatamente, embora não constitua problema se for deixado no local até o 
operador estar preparado para o remover.  

 
Benefícios 

• Devido ao prato superior estar arrefecido, a folha de alumínio não enrola nem sai do lugar antes da 
selagem. 

• Risco de queimadura muito reduzido – está apenas à temperatura de selagem quando fechada. 
• Pesando apenas 2.5 kg e nunca ficando quente, pode ser usada e depois guardada. 
• Com as dimensões de uma folha de papel A4, ocupa muito pouco espaço na farmácia. 
• Ligue-a simplesmente a uma tomada de 13 amp – não requer tempo para aquecer ou arrefecer. 
• Consumo de energia reduzido e no Verão não actua como aquecedor radiante. 
• Elemento linear apenas sela bolsas redondas, não expandindo deste modo o ar nelas contido. 
• Temperatura muito mais baixa sobre as bolsas evita risco de sobreaquecimento do medicamento. 

 
Especificações 
Dimensões: 175mm de largura x 320mm comprimento x 110mm altura 
Peso: 2.5 kg 
Potência: 220v ou110v 
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