EXCLUSIVAS IGLESIAS
I. Dispensador de Medicamentos

MEDICAL DISPENSER
SERVIÇO PERSONALIZADO DE DISPENSAÇÃO DE
MEDICAMENTOS
Fagor Healthcare apresenta este novo serviço para facilitar o trabalho do farmacêutico na preparação de tratamentos para pacientes polimedicados.
REVALORIZA O SEU PAPEL DE FARMACÊUTICO
O Medical Dispenser ajuda-o a centralizar toda a informação dos seus pacientes, melhorando a adesão ao tratamento e evita interações e duplicações nos seus tratamentos.
PREPARA OS BLÍSTER DE FORMA MAIS SEGURA
Agora poderá preparar os blíster semanais dos seus pacientes com mais segurança, minimizando erros e cumprindo os protocolos estabelecidos de temperatura e humidade.
AGORA, SIM, É-LHE RENTÁVEL
A gestão dos seus pacientes agora será realizada de uma
forma mais simples, poupando tempo. A preparação é mais
rápida graças à máquina de carregamento semi automática e ao software de gestão do Medical Dispenser. Poderá
preparar a medicação de mais pacientes em menos tempo.
OFERECE UM NOVO SERVIÇO NA SUA FARMÁCIA
Aumenta os seus rendimentos e fideliza os seus pacientes oferecendo-lhes um novo serviço que lhes facilitará a
vida. Nós proporcionamos-lhe as ferramentas de venda
necessárias para atrair novos pacientes.
TODOS OS MEDICAMENTOS JUNTOS NUMA ÚNICA EMBALAGEM
Desta forma, o paciente já não tem que acumular caixas e caixas de medicamentos em casa. Ajuda a melhorar
a qualidade de vida dos paciente polimedicados. Facilita-lhes o acompanhamento continuo do seu tratamento.
UM NOVO CADA SEMANA
O paciente só tem que ir à sua farmácia e recolher o novo blíster.
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EQUIPAMENTO E NOVAS TECNOLOGÍAS
I. Dispensador de Medicamentos

MEDICAL DISPENSER
BLÍSTERS DE MEDICAL DISPENSER
Divide-se em 28 alveolos, 4 por día. Cada um dos alveolos contém todos os medicamentos dessa toma.
Desta forma, o paciente nunca se esquecerá de tomar
nenhum deles.
Blíster para Farmácias
7 días / 4 tomas.
Cada día diferenciado com uma cor diferente.
Marcado com símbolos claros que indicam as
diferentes tomas.
Etiquetas personalizadas.

Blíster para Residências
7 días / 4 tomas.
Etiquetas personalizadas
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