
HospitalLogistics

Pyxis® Sistemas de
fornecimento automatizado



HospitalLogistics “A base de uma gestão 
segura e eficiente da 
medicação”



Sistema automatizado Pyxis® MedStation® de fornecimento e gestão de inventário de medicamentos na unidade.

Pyxis® MedStation® 3500
Sistema pioneiro de gestão automatizada de medicação
Benefícios operacionais
Reduz a mobilização do pessoal de enfermagem e farmácia em tarefas logísticas e administrativas.

Otimiza a gestão de medicamentos:
    Pedidos
    Rupturas de stock
    Gestão das datas de validade

Gestão de estupefacientes, psicotrópicos e substâncias controladas:
    Contagem de estupefacientes
    Monitorização da utilização de estupefacientes
    Gestão do acesso
    Documentação

Aumenta a segurança e o cumprimento das políticas do hospital:
    Identificação física do utilizador antes de permitir o acesso
    Controle do acesso à medicação por hardware e software
    Aumenta a responsabilidade na utilização do medicamento através da monitorização eletrónica
    Incentiva o seguimento das diretrizes de uso do medicamento: rastreabilidade

Benefícios clínicos
Ajuda na fase inicial da terapia, reduzindo o intervalo até à primeira dose.
Assegura a disponibilidade de medicamentos nas zonas de prestação de cuidados ao doente, incluindo fora do horário 
da farmácia.
Minimiza os riscos desde o início do processo de medicação, alertando o pessoal médico para potenciais erros antes 
da administração ao paciente.
Limita o acesso a doses unitárias e disponibiliza informação sobre a administração.

Benefícios financeiros
Reúne registos precisos para ajudar o hospital a melhorar a informação das despesas do paciente e a otimizar a gestão 
dos custos.
Contribui para a padronização de processos com informação e ferramentas destinadas a melhorar a segurança e a 
produtividade.



HospitalLogistics “Otimizando a intersecção entre a 
prestação de cuidados ao paciente 
e a cadeia de fornecimento”



Sistema Pyxis SupplyStation® de gestão de inventário e utilização de produtos médicos. Sistema Pyxis® JITrBUD para gestão automatizada de 
configurações de acesso livre.

Pyxis® SupplyStationTM SS30
Sistema automatizado de acesso restrito para gestão de inventário e uso de material médico

Pyxis® JITrBUD e Pyxis® StockStation
Sistemas de gestão de inventário de acesso livre

Benefícios operacionais

Flexibilidade
Solução adaptável e configurável que pode ser ajustada às necessidades das áreas de tratamento.

Relatórios detalhados
Relatórios extensivos proporcionam, de forma imediata, informação sobre a atividade e o sistema, permitindo que se 
tomem decisões imediatas.

Otimização do fluxo de trabalho
Através da automatização, o tempo despendido na gestão de inventário é reduzido.

Exatidão dos stocks
Os problemas de níveis mínimos ou de rupturas de stocks são minimizados.

Benefícios clínicos

Acesso fácil
A tecnologia “Touch-to-Take” permite aceder facilmente aos produtos necessários.

Aumento da segurança
O Pyxis® BioID™ garante um acesso seguro através da identificação da impressão digital.

Mensagens de aviso
A segurança do paciente é melhorada através de avisos sonoros, de códigos de perigo específicos para produtos e de 
assistência no controle das datas de validade.

Benefícios financeiros

Captação de custos associados ao paciente
A informação de uso de material médico ao nível do paciente permite controlar os custos e o reembolso por parte de 
terceiros.

Padronização
Os dados no local de utilização ajudam a manter e a padronizar os produtos médicos e a sua utilização.

Dados
A análise e a elaboração de relatórios permite às organizações otimizar a informação sobre inventários e melhorar os 
fluxos de trabalho.

Pyxis® SupplyStationTM 
Sistema integral de gestão de material médico no local de utilização



HospitalLogistics “Não podemos gerir de 
forma otimizada o que não 
podemos medir”



Sistema SupplyStation® com Pyxis® CathRack para salas de hemodinâmica e radiologia de intervenção. Solução Pyxis SupplyStation® para áreas cirúrgicas.

Soluções Pyxis® para cenários de elevada complexidade
Urgências/UCI
Salas de hemodinâmica e radiologia de intervenção
Áreas cirúrgicas

Benefícios operacionais
Redução do tempo despendido em tarefas administrativas por parte do pessoal de assistência, com o consequente 
aumento da disponibilidade para prestação de cuidados diretos ao paciente.
Os armários fechados com a tecnologia Pyxis® “Touch-to-take” permitem acesso fácil e reduzem as rupturas de stock.

Benefícios clínicos
Permite iniciar a terapia mais rapidamente, reduzindo a espera até à primeira dose.
Assegura a disponibilidade dos medicamentos na unidade, incluindo fora do horário da farmácia.
Minimiza os riscos desde o início do processo de medicação, alertando o pessoal médico para potenciais erros antes 
da administração ao doente.
Limita o acesso a doses unitárias e disponibiliza informação sobre a administração.

Benefícios financeiros
Reúne registos precisos para ajudar o hospital a melhorar a informação das despesas do paciente e a otimizar a gestão 
dos custos.
Racionalização dos custos de operação:
    Redução de inventário imobilizado
    Monitorização da utilização de medicamentos e de produtos

Funcionalidades
A gestão de procedimentos associa produtos às escolhas preferenciais de médicos, serviços e instituições.
Cálculo da duração do procedimento por paciente, média de cada procedimento de caráter facultativo e duração de 
procedimento e ciclo de trabalho.
Possibilidade de documentar de produtos e medicamentos “só para faturar” para o controle dos recursos por 
procedimento.
A opção de “gestão de casos” permite que um utilizador defina um caso e o atribua posteriormente a um paciente.
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