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GÜVENLİ
HIZLI
PRATİK
KULLANICI DOSTU

ERAVERSE DOSER ONE
İLAÇ DOLUM CİHAZI
Eraverse Doser One, kapalı bir sistem
kullanılarak ilaç ve sıvıların kaynak kaptan, hedef
ambalajlara güvenli bir şekilde transferini
sağlayan tek kanallı dolum cihazıdır.
Yatay ve dikey olarak iki farklı tipte sunulur.
Dolum yapılacak mayi tipine göre dolum hızı
ayarlanabilir. Yapılan volümetrik dolumların,
gravimetrik olarak doğrulanması mümkündür.
Hazırlanan karışımlar ilaç bilgilerini içeren bir
etiketle etiketlenir.
Cihaz iki kanallı olarak dizayn edilebilir. TPN,
Kemoterapi, Aseptik IV ilaç ya da majistral ilaç
hazırlamaları için kullanıma uygundur.
Hızlı ve güvenli ilaç dolumu sağlar
Doz hatalarını azaltır
Personel zamanını azaltır

ERAVERSE TOUCH
YÖNETİM PANELİ
Eraverse Doser One Tek Kanallı Dolum Cihazı
ve Eraverse Check Görsel Doğrulama Cihazını
yöneten dokunmatik ekran ve AIO PC den
oluşur. Yönetilecek cihaz kombinasyonlarına
göre, üzerinde 4 farklı Eraverse Manager
uygulaması çalışabilir.
Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Alkol içeren
dezenfektanlarla temizlenebilir.

ERAVERSE CHECK
İLAÇ DOĞRULAMA MODÜLÜ
Hazırlanacak ilaçların görsel doğrulamasını
sağlayan ilaç doğrulama cihazıdır. Doğrulama
işlemi
saniyeler
içinde
gerçekleştirilir.
Doğrulanmayan ilaçlar için kullanıcıya uyarı
verir.
Yanlış ilaç hatalarını engeller. Hızlı doğrulama ile
zaman tasarrufu sağlar. Farklı dozaj formları için
uygundur (Flakon, tablet, vb.)

ERAVERSE SENSE
AĞIRLIK DOĞRULAMA MODÜLÜ
Manuel olarak ya da Eraverse Doser One ile
gerçekleştirilen
dolumların
gravimetrik
doğrulamasını yapmak amacıyla kullanılan hassas
terazidir.
Sisteme entegre olarak çalışır. Hassas ve güvenli
dozlama sağlar. Doz hatalarını engeller

ERAVERSE MANAGER
MERKEZİ YAZILIM
İlaç hazırlama bilgi yönetim sistemidir. HBYS den
gelen hasta orderları için, Eraverse Manager
üzerinden ilaç hazırlama planlaması oluşturulur
ve plan hazırlama alanındaki cihazlara aktarılır.
Kullanıcılar
farklı
güvenlik
seviyelerinde
yetkilendirilebilir. İlaçlar, etken maddeler, final
kaplar
tanımlanarak
detaylı
raporlamalar
hazırlanabilir. Kullanım alanlarına göre 4 farklı
tipte Eraverse Manager dizayn edilmiştir.

ERAVERSE MANAGER TC
Eraverse Check İlaç Doğrulama Modülü ve onu
yöneten Eraverse Touch Yönetim Panelinden
oluşur. İlaçların saniyeler içinde görsel olarak
doğrulanmasını sağlar ve doğrulanan ilaç için bir
etiket oluşturur.
Her türlü ilaç hazırlama işleminden önce, yanlış
ilaç olgularını azaltmak amacıyla kullanılır.

ERAVERSE MANAGER TCS
Eraverse Check İlaç Doğrulama Modülü,
Eraverse Sense Ağırlık Doğrulama Modülü ve
her ikisini yöneten Eraverse Touch Yönetim
Panelinden oluşur. İlaçların saniyeler içinde
görsel olarak doğrulanmasını sağlar ve
doğrulanan ilaç için bir etiket oluşturur.
Doğrulanan ilaç manuel yöntemle hazırlandıktan
sonra, yazılım üzerinden otomatik olarak ağırlık
kontrolü gerçekleştirilerek
doz doğruluğu
sağlanır.
Her türlü ilaç hazırlama işlemi esnasında, yanlış
ilaç ve yanlış doz olgularını azaltmak amacıyla
kullanılır.

ERAVERSE MANAGER TD
Eraverse Doser One İlaç Dolum Cihazı ve onu
yöneten Eraverse Touch Yönetim Panelinden
oluşur. Kapalı bir sistem kullanılarak ilaç ve
sıvıların kaynak kaptan, hedef ambalajlara
güvenli bir şekilde transferini sağlar.
Sistem içinde bulunan Doser One yatay veya
dikey formda olabilir. Dolum yapılacak mayi
tipine göre dolum hızı ekran üzerinden
ayarlanabilir. Volümetrik dolum sağlar.
TPN, Kemoterapi, Aseptik IV ilaç ya da majistral
ilaç hazırlamaları için kullanılabilir.

ERAVERSE MANAGER TDS
Eraverse Doser One İlaç Dolum Cihazı, Eraverse
Sense Ağırlık Doğrulama Modülü ve her ikisini
yöneten Eraverse Touch Yönetim Panelinden
oluşur. Kapalı bir sistem kullanılarak ilaç ve
sıvıların kaynak kaptan, hedef ambalajlara
güvenli bir şekilde transferini sağlar.
Sistem içinde bulunan Doser One, yatay veya
dikey formda olabilir. Dolum yapılacak mayi
tipine göre dolum hızı ekran üzerinden
ayarlanabilir. Yapılan volümetrik dolumların,
gravimetrik olarak doğrulanması yapılır.
TPN, Kemoterapi, Aseptik IV ilaç ya da majistral
ilaç hazırlamaları için kullanılabilir.

ERASER MEDİKAL
Eraser Medikal Ltd. Şti. 2007 yılında İzmir de
kuruldu. Uzman kadrosunun sektörde uzun yıllar
sonucu kazandığı tecrübe ve birikimiyle
kemoterapi ve TPN karışımlarının hazırlanması
ve uygulanması alanlarında hizmetlerine başladı.
Edinmiş olduğu tecrübeleri, 2014 yılı itibariyle
üretimini gerçekleştirdiği ONCOERA markası ile
tescilledi.
Günümüzde
Eraser
Medikal,
ONCOERA,
NUTRIERA,
ONCOMIX
ve
ERAVERSE ürünlerinin üreticisi, yetkili satıcısı ve
ihracatçısıdır.
Tek kullanımlık steril ve non-steril tıbbi cihaz ve
tıbbi malzeme üretimi gerçekleştiren Eraser
Medikal, ayrıca güçlü AR-GE altyapısı sayesinde,
Kemoterapi, TPN, Aseptik İlaç Hazırlama
Cihazları ve yazılımları üretimi yapmaktadır.
Eraser Medikal, tıbbi cihaz alanında yerli
üretimin öneminin bilincinde olarak, bilimsel
temele dayalı ve müşteri odaklı bir üretim ve
satış politikasını benimsemiştir. Uluslararası
kalitede üretimleri ile 4 kıtaya ihracat
gerçekleştirmektedir.

ORAL KARIŞIMLAR, IV İLAÇLAR, TPN
KARIŞIMLARI VE ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN
OTOMATİK İLAÇ DOLUM SİSTEMLERİ
KULLANILARAK HAZIRLANMASI İLAÇ HATASI
RİSKLERİNİ DÜŞÜRÜR.
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