
Veilige  
medicatie- 
uitgifte aan  
het bed van  
de patiënt



Modulair, uitwisselbaar en veilige medicatie uitgifte

De AMiS medicatiemodule: modulair op te 
bouwen en in te delen, tevens geschikt voor 
uitwisseling met de apotheek dankzij het 
afneembare concept.

De medicatiemodule is de innovatieve oplossing voor het veilig 

toedienen van medicatie volgens het ‘closed loop’ principe. 

De COW krijgt op deze manier een extra functionaliteit, met name 

op verpleegafdelingen is de combinatie van COW met medicatie 

een ideale oplossing en maakt de grote oude medicatiewagens 

overbodig! De AMiS is compact en wendbaar en rijdt met gemak 

mee naar het bed van de patient om mee te werken en de medi  -

catie toe te dienen. 

Lades zijn te verdelen met  
verschillende typen schotjes.

De medicatiemodule is  
dankzij de intelligente  
power supports van  
de AMiS eenvoudig  
verwisselbaar

De medicatiemodule is verkrijgbaar in verschillende configuraties. U bepaalt de 
hoogte, breedte en het aantal lades tot een maximum van 20 patiënten.

Close Loop Medicatie: Veilige toediening van medicatie begint met AMiS
Closed Loop Medicatie

AMiS ondersteunt verschillende logistie ke 
processen voor het uitzetten en toedie nen 
van medicatie.
De medicatiemodule is simpel afneembaar 
waardoor het retour kan naar de centrale 
apotheek om gevuld te worden met nieuwe 
medicatie. Het uitzetten van medicatie in  
de AMiS met medicijnmodule vanuit de 
afdelingsvoorraad (depotheek) behoort 
tot de mogelijkheden.  
De medicatiemodule is flexibel in te delen 
en is tijdens onbewaakte momenten o.a. 
tijdens transport en op de verpleegafde-
ling altijd veilig afgesloten dankzij het auto  -
matische elektronische veiligheidsslot.

Juiste medicatie | juiste dosering 

Toedieningsregistratie met barcode.  
Vanuit een toedieningswerklijst die op 
het beeldscherm wordt gepresenteerd 
start de zorgverlener het toedienen van 
medicatie. De zorgverlener is ingelogd 
en scant de patiënt, opent de juiste 
medicatielade en pakt de medicatie die 
overeenkomt met het geplande tijdstip 
van toedienen.  
Visueel en met barcode wordt de medi-
catie gecontroleerd op de juiste samen-
stelling en de juiste dosering. De AMiS 
zorgstation is voorzien van technologie, 
opbergruimte en hulpmiddelen om de 
zorgverlener optimaal te ondersteunen 
bij dit proces.   
 

Juiste patiënt | juiste tijdstip

Een medicatiemanagementsysteem op de 
AMiS cow en AMiS medicijnverdeel wagen 
ondersteunt een veilige medicatieproce-
dure. Het proces begint met de medicatie-
opdracht die door de arts aan het bed 
van de patiënt elektronisch wordt inge-
geven op de AMiS. De apotheek valideert 
en zet de opdracht  uit waarna de toedie-
ningsprocedure begint.  
De AMiS als medicijnwagen is compact en 
wendbaar en komt tot aan de bed van de 
patiënt waar de toedieningsprocedure kan 
beginnen. 
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Innovatief en gebruiksvriendelijk

Auto-relock functie
Met de slimme auto-relock functie
is medicatie altijd achter slot en
grendel. Een instelbare timer sluit 
de medicatiemodule automatisch  
bij inactiviteit.

Compact met veel volume
De medicatiemodule heeft een zeer 
groot laadvolume in een bijzonder 
compacte box behuizing. De laden 
zijn met verwisselbare schotjes te 
customizen. Er is genoeg ruimte 
voor reguliere baxterrollen.

Hygiënisch in gebruik
De medicatiemodule is bijzonder 
goed te reinigen dankzij het design 
met ronde hoeken en gladde op-
pervlakken en gebruik van duur-
zaam kunststof.

Verschillende ladentypes
Bij het samenstellen van de mo-
dule is er keuze uit verschillende 
type laden. Van een enkele patiën-
tenlade tot een brede of dubbel-
hoge lade voor “zonodig medica-
tie” en flesjes.

Verschillende hoogtes
De medicatiemodule is op te bou-
wen in verschillende etages. Met 
een minimum van 1 etage voor 4 
patiënten tot een maximum van  
5 etages voor 20 patiënten.

Eenvoudig afneembaar
Dankzij de intelligente power  
supports van de AMiS en de  
handvatten aan de zij- en boven-
kant is medicatiemodule uitste-
kend geschikt voor uitwisse ling 
met de apotheek.
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