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Promover a Saúde pela Prevenção do Erro 

http://dts.co.za/easyblist/pill-bob/
http://dts.co.za/easyblist/pressure-roller/
http://dts.co.za/easyblist/pluspac-patches/
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1: Retirar  película 2: Inserir blister no cartão 3: Distribuiçaõ da medicação 

4: Remover toda a película 5: Dobrar superfície  selagem 6: Selagem 

Remover a película sensível à pressão 
a partir da direita para a esquerda, 
para revelar a superfície de selagem.  

Depois sobreponha-a sobre a moldura 
de selagem /preenchimento (cola para 
cima).  

Insira o  blister no cartão começando 
com a linha superior. Posicionar o 
blíster  para os restantes orifícios de 
distribuição 

Usando  as indicações dos períodos da 
toma de medicação como guia, 
coloque a medicação no blíster 
conforme a prescrição médica 

Remover  agora a totalidade da 
película sensível à pressão  

Ao remover  a totalidade da película 
dobrar a mesma sobre a parte que 
tem a medicação 

Utilizando o rolo de aplicar pressão 
firme em toda a superfície a selar. 
Coloque a medicação correta do 
paciente  na etiqueta,  na aba  

Indicar a forma, etc cor dos 
medicamentos sob cada etiqueta que 
é aplicada. O pacote easyblist ™ está 
concluído 
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Easy Blist Pak 

 
 

Guarde os cartões e blisters nas suas caixas originais. 

Guarde o Easy Blist em ambiente seco e após de 

efectuada a preparação ,distribuição e 

acondicionamento dos medicamentos .  

Não recomendamos o seu armazenamento em locais 

com temperaturas superiores a 37,5 ° C / 100 ° F. 

• Instrua os pacientes na maneira de lidar com a Easy 

Blist especialmente no modo de romper a folha da 

retaguarda, através da utilização do Pil-Bob . 

 

Não permita que a caixa dos Easy Blist se torne húmida 

ou molhada antes, durante ou após a sua preparação. 

  

Nunca aplicar "pressão" à mão, use sempre o rolo. 

 Não dobre nem amasse o cartão Easy Blist 

 

Blister Moldura Selagem Rolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se as alterações de medicação 

forem necessárias  as embalagens  

seladas podem ser alteradas na 

farmácia ou na instituição, usando 

etiquetas de reparação MTS. 

1: Cuidadosamente perfurar e 

remover o papel a partir da 

retaguarda do blister que tem de 

ser mudado. 

2: Alterar a medicação e verificar 

consoante a situação. 

3: Feche cuidadosamente o blister 

usando uma etiqueta de reparação. 

A borda adesiva em todo o sistema 

deve ser pressionado firmemente 

sobre a borda traseira da cavidade 

do blister para formar uma junta 

nova. 

Isto permite que as alterações de 

medicação sejam feitas 

rapidamente, antes da embalagem 

ser entregue ao paciente e sem a 

necessidade de  realizar novos 

blisters.  

O QUE FAZER 

O QUE NÃO DEVE FAZER 
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Permite a fácil remoção de medicamentos a partir de 

embalagens de comprimidos. Grande solução para 

pacientes com destreza limitada 

Quant caixa: 25 
 

Código: 660-10 

Como Usar o Pil-Bob 

1: Segure o Easy Blist na posição 

vertical e perfure a folha com a 

ponta afiada da Pil-Bob. 

2: Mova o Pil-Bob de canto a canto 

segurando a borda do Easy blist 

3: Todos os medicamentos vão cair 

no Pil-Bob para a sua toma imediata 
 

 
 

 

 

 

 
 

Pil-Bob 

  

Quant caixa: 1  
1111 

 Código: 660-00 

Moldura Selagem 

Quant caixa:1 
 

Código: 660-10 
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TROLLEYS 

Trolleys 9 cxas 

Trolleys 6 cxas 

Trolleys 4 cxas 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Quant:1 
 

Código: 9HDMS 

Os nossos easyblist ™ trolleys  tem vários 

tamanhos e são feitos em aço. 

Quant:1 
 

Código: 6HDMS 

Quant:1 
 

Código: 4HDMS 

Os EasyBlist Trolleys tem as 

seguintes características: 

 

Fortes e seguros,  

projectados para higienizar 

os produtos. 

Prateleiras ajustáveis  com 

bandejas amovíveis podem 

acomodar até 9 caixas de 

Home Care 

Podem ser personalizados 

tanto para a Instituição como 

para a Farmácia. 

Construção metálica robusta 

Fáceis de limpar e higienizar 
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 Um servi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Care pack pre-packaging  

MTSequipment 

Desblistarize até 280 comprimidos 

por minuto com a máquina DB500 

de-blistering! 

DB500 de-blistering machine 

 Desblistariza comprimidos e  

cápsulas. 

 Não provoca lesões por 

esforço repetitivo ou dedos 

doridos 

 Manual rápido de utilização 

disponível com video 

 Calibração rápida, mesmos 

para bolhas com pequenas 

quantidades 

 Ideal para as farmácias que 

oferecem suporte de 

preparação da medicação a 

lares ou a pacientes 

individuais 

Código:  100-62M 

Faça a pré-embalagem de medicamentos de forma rápida 

e segura  tanto para enchimento médio ou de grandes 

quantidades do mesmo medicamento, de tomas mensais 

de grandes volumes de medicamentos. 

O MTS 350 pode preencher até          

quatro Easy Blist de dose única 

por minuto. Acelera o seu fluxo de 

trabalho na farmácia, garantindo 

serviço de qualidade aos seus 

clientes .Design compacto, ideal 

para pequenos espaços de 

trabalho. Controle de temperatura 

e de pressão na selagem. 

http://dts.co.za/easyblist/db500-deblistering-machine/
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OnDemand® Multi-Med™ 

 Enchimento de embalagens Multi-dose realizadas automaticamente 

através da tecnologia de cassete RFID. 

 Calibração rápida, ideal para bolhas com pequenas quantidades 

 Manual rápido de utilização disponível  em video 

 Necessidade para as farmácias que oferecem suporte de adesão aos 

sistemas de dispensação da medicação a lares ou a pacientes individuais. 

  
Interface 

Enchimento das embalagens 

multi-dose é realizada 

automaticamente através da 

tecnologia RFID cassete.  

Um número ilimitado de 

cassetes pode ser utilizado e 

alterado em tempo real 

garantindo a máxima eficiência 

com aplicadores de etiquetas, 

de acordo com a prescrição 

médica á embalagem selada 

Aplicador de etiqueta 

Sistema de aplicação de 

etiquetas automático de acordo 

com a prescrição, assegurando 

que a etiqueta correcta está no  

pacote selado. Diferentes 

formatos de etiquetas estão 

disponíveis dependente das 

diferentes  necessidades. 

Selagem de alta qualidade 

Após inspecção visual, o pacote 

está fechado numa área de alta 

pressão para proporcionar uma 

embalagem de selagem segura. 

Impressora de papel alumínio 

(opcional) 

Informações sobre 

medicamentos podem ser 

impressas diretamente para as 

bolhas, rotuladas 

individualmente. 

Aproximadamente 40 pacotes 

completos, selados e 

etiquetados Multi-dose numa 

hora. 

http://dts.co.za/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/ondemand-400-for-easyblist-660x417.jpg

