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Sa¤l›k Hizmetlerinde Karfl›lafl›lan Zorluklar

Hastanelerin temel görevi,

kaliteli ve yenilikçi

tedaviler ve bak›mla hasta

sa¤l›¤›n›n geliflmesini

sa¤lamakt›r.

DRG sistemleri (Diagnosis Related Groups
– Tan› ile ‹liflkili Gruplar) ve iliflkili bütçe
süreçlerinin sunulmas› ve rekabetin
artmas›yla, hastaneler art›k yeni zorluklarla
karfl› karfl›ya kalmaktad›r:  bak›m
kalitesinden ödün vermeden hastanede
yat›fl süresinin azalt›lmas›, personel
giderlerinin azalt›lmas› ve ayn› anda
verimlili¤in artt›r›lmas›. Bu nedenle, hastane
lojisti¤inin optimizasyonu giderek daha
fazla önem kazanmaktad›r.

H›z var, telafl yok
Hastane lojisti¤inde materyallerin tafl›nmas›
büyük önem tafl›r. Tafl›nma kalitesinin bu
derece önemli olmas›n›n nedeni, hatal›
flekilde tafl›nan materyallerin veya tafl›nma
s›ras›nda yap›lan hatalar›n lojistik ifl ak›fl›,
personel verimi ve hasta bak›m› aç›s›ndan
ciddi sorunlara neden olabilmesidir.

Etkin flekilde kurulmufl pnömatik tüp sistem
teknolojisi ile lojistik destek
Hastanelerde ve hasta odakl› hastane
yönetimlerinde yüksek performans ve kalite
gereksinimi, hastane personelinin temel
görevleri ile bir araya getirildi¤inde ortaya
flu sonuç ç›kar: teknolojik hastane ortam›nda
hasta sa¤l›¤›n›n düzeltilmesine odaklanma

 Zaman alan manuel nakil iflleri ve ifl
yükündeki azalma, verimin artt›r›lmas›nda
kullan›labilecek olan personel için zaman
tasarrufu anlam›na gelir.



Sistematik Transfer Optimizasyonu

Entegre pnömatik tüp sistem çözümü, genifl
bir alana yay›lm›fl hastanelerde da¤›t›m
ifllemlerinin optimizasyonunun anahtar›d›r.

‹yi tasarlanm›fl, teknik entegrasyona sahip
efektifli¤i kan›tlanm›fl lojistik sistemler,
etkin zaman ve personel planlamas›yla
kaliteyi artt›rma, ayn› anda maliyeti
düflürme potansiyeline sahiptir.  Pnömatik
tüp sistemi, uzun mesafelerde bile, h›zl› ve
güvenli spontane malzeme iletimi sa¤lar.

Genel nakil ve tafl›ma yollar› matriksi, her
pnömatik tüp sistemi için bafllang›ç
noktas›d›r. Bu matriks, yollar, zon ve
yönlendirici say›s›, sistemin olmas› gereken
çap› ve özel gereksinimleri belirlenir ve
sisteme uygun kontrol ünitesi seçilir.

Ak›ll› yaz›l›m modülleri optimizasyon
prosedürünü destekler.  Chipli tafl›y›c›lar,
örne¤in, bofl tafl›y›c›lar›n otomatik olarak
geri dönmesini sa¤lar.  Çoklu-gönderim
istasyonlar› ve özel transfer üniteleri
gönderme s›kl›¤›n› artt›r›r.

Önceliklerin ayarlanmas›, özellikle acil
materyallerin önceden gönderilmesini
sa¤lar; böylece, daha az acil olan bir
gönderme ifllemi, sistem içinde
"bekletilebilir" veya "durdurulabilir".

Sistemin kalbi, gerekli bas›nç ve emme
ifllemini uygulayan üfleyici ünitedir. Yaz›l›m,
karmafl›k beyin fonksiyonlar›na
benzetilebilir ve sisteme ak›ll› olma özelli¤i
kazand›r›r.

HIZ KONTROLÜ

Standart çal›flma s›ras›nda, tafl›y›c›lar, tüp sisteminde 8 m/sn (30 km/saat) ulaflabilen
bir h›zda ilerlerler.  Hassas malzemelerin tafl›nmas› için h›z büyük oranda azalt›labilir.
Bunlar yaklafl›k 2-3 m/sn h›zda tafl›nabilirler. Bu kontrollü tafl›ma sistemi, laboratuar
materyallerinin, kan örneklerinin, kan hücre süspansiyonlar›n›n, heparinli kan›n,
saklanan kan ünitelerinin ve kan plazmas›n›n hasar görmeden ve bozulmadan
sorunsuz bir flekilde iletilmesini sa¤lar.



RFID – Aktar›c› Teknolojisi (‹flaretleme ve Takip)
Chipler, tafl›y›c›lar›n kapaklar›na tak›larak tafl›y›c›ya kendi kimli¤ini
kazand›r›r. Bu kimlik daha sonra tafl›y›c› veri taban›na kaydedilir. Bu
chipler arac›l›¤›yla sistem, tafl›nmakta olan malzemeler ile ilgili, sistem
içindeki konumu ve tafl›y›c›n›n sistem içinde hangi yoldan hangi noktaya
varaca¤› ile ilgili gerçek zamanl› bilgileri sa¤lar.  Bu bilgi pnömatik tüplü
sistem kontrolünün veri taban›na kaydedilir ve istenilen her hangi bir
zamanda geri ça¤r›labilir. Bu, bir gönderinin kaybolma riskini ortadan
kald›r›r – her bir gönderme ifllemini istedi¤iniz zaman takip edebilirsiniz.

Grafik ekran
Grafik ekran, 6 sat›rl›k metin format›nda bilgilerin görüntülenmesini
sa¤lar. Opsiyonel olarak, farkl› dillerde metin ve grafiksel semboller
programlanabilir ve sisteme dahil edilebilir. Menü navigasyonu, tüm
kullan›c›lar için kolay kullan›m sa¤lar. Çeflitli dillerde ve grafiksel olarak
programlanabilir. Dört-alt› sat›rl›k, 240 x 64 piksel çözünürlü¤ünde arka
plan LED-ekran›, ergonomik enerji tasarruf moduyla donat›lm›flt›r - sadece
kullan›c› paneli kullan›l›rken ›fl›k verir.

Yaz›l›m fonksiyonlar›
> Türkçe kullan›c› arayüzü
> Tekrarlanan fonksiyonlar için programlanabilir zaman çizelgesi
> Yönlendirme fonksiyonu
> Çeflitli öncelik ayarlar›
> Yavafl gönderim
> Sistem durumunun belirtilmesi
> Acil gönderme uyar›s›
> Tafl›nabilir, kablosuz var›fl sinyali
> Sistem simülasyonu

Eriflim kilidi
Yetkili bir eriflim kodunun girilmesi veya biometrik kimlik (parmak izi),
yetkili olmayan kiflilerin gönderilen materyallere eriflimini engeller.  Bir
kodun istasyondan girilmesi, kap›da kilit sistemi ve ak›ll› kart çözümleri
güvenlik konseptini tamamlayan ö¤elerdir.

Teknik Uzmanl›k



Know-How

Laboratuar-yatay teslimat
Düz pnömatik tafl›ma ve yatay teslimat, materyallerin laboratuara
hassas olarak tafl›nmalar›n› sa¤lar.  Buna ek olarak kullan›c›,
numuneleri, çok say›da tafl›y›c›n›n geldi¤i ortamlarda aya¤a
kalkmadan optimum çal›flma yüksekli¤inde teslim alabilir.

S›zd›rmaz tafl›y›c›
De¤iflik boyutlarda olan bu özgün tafl›y›c› dönerek kilitlenen
kapaklar›yla %100 s›z›nt› emniyeti sa¤lar.
> Makinede y›kanabilir
> Çarpmaya dayan›kl›, fleffaf polikarbon gövde
> Kesinlikle metal içermeyen tafl›y›c›
> Makismum 3,5 kg yükleme

PowerLine (Güç Hatt›) ve PowerTrain (Güç Yolu)
Spesifik ifllem ihtiyaçlar› özel teknik çözümleri gerektirir.  Buna
örnek olarak, PowerLine ve PowerTrain konseptleri
gösterebiliriz. Her iki çözüm de, bir hat içinde ayn› anda çoklu
tafl›y›c›larla tafl›ma yap›lmas›n› sa¤lar. Bu özel zonlar, uzak
mesafelere yüksek s›kl›kta gönderimi kolaylaflt›rmak üzere
ayarlanm›flt›r. Özel çok tafl›y›c›l› tafl›malar, Swisslog
Rohrpostsysteme GmbH’a özgü özelliklerden biridir. Zamana
veya olaya ba¤l› olmas›ndan ba¤›ms›z olarak, bu fonksiyonlar,
örne¤in, bofl tafl›y›c›lar›n hemen geri dönmesini sa¤larlar.

Yo¤un iletiflim ve mevcut lojistik yap›n›n analizi baflar›m›z›n

temelini oluflturur. Kullan›c› gereksinimleri çok özel olsa

bile, TranspoNet pnömatik tüp sistemi – müflteri

ihtiyaçlar›na göre ayarlanm›fl – lojistik çözümleri sa¤lamak

üzere tasarlanm›flt›r.

Teknik Özellikler

Önden Yüklemeli ‹stasyon
Bu istasyonda, tafl›y›c›lar evrensel
ergonomik omuz yüksekli¤inde
yüklenirler. Müflterilerimizin ço¤u,
gönderme yüksekli¤inin ortalama
gövde yüksekli¤ine ayarlanabilir
olmas›ndan memnundur. ‹stasyonun
alt›nda ve üstünde yer alan sütun
tasar›ml› modülleriyle estetik bir
görünüme sahip olan önden
yüklemeli istasyonlar, müflterinin iç
dizayn konseptine kolayl›kla entegre
edilebilir.  Böylece, plan
gelifltirilirken farkl› tavan
yükseklikleri bir sorun yaratmaz.

Kompakt, mini-kompakt, çoklu
gönderim ve standart istasyonlara
ek olarak çeflitli kurulum
de¤iflkenleri de, her bir müflteri
konsepti için mükemmel dizayn
çözümleri sunar.



Esnek - Kompleks Sistemler

Pnömatik tüp sistemleri hastanede
kompleks kullan›m için dizayn edilmifltir.
Bir veya daha fazla kata, uzun veya k›sa
mesafelerden ba¤›ms›z olarak, lojistik
maliyeti azalt›rken verimi artt›r›r.  Swisslog
Rohrpostsysteme GmbH çözümleri
esneklik ve hizmet performans›n›
artt›r›rken, maliyetlerin düflürülmesini
sa¤lar.

Simeks T›bbi Sistemler
bugüne kadar 130’un üzerinde
pnömatik tüp sistemi
kurmufltur.

Opsiyonel Kompakt Transfer Ünitesi
sayesinde çok zonlu, uzun metrajl›, yo¤un
gönderime sahip hastanelerde, transfer
bekleme süreleri önemli ölçüde azal›r.
Ayr›ca sistem merkezi odas›n›n boyutlar›
küçülür.



Verimlilikte Sürekli Art›fl

Sistem, iki y›ldan k›sa bir
sürede, maliyette sa¤lanan
düflüflle, kendini amorti
eder.

Optimize edilmifl prosedürler, her boyutta
klinik merkezde sürekli kalite art›fl›na yard›m
eder.

Hesaplanamayan performans de¤ifliklikleri,
tahmin edilemeyen acil durumlar ve
organizasyonel de¤ifliklikler, ve ayn›
zamanda hastalar›n ve personelin özgün
ihtiyaçlar› lojisti¤in spesifik gereksinimlerini
ifade eder.

‹htiyaca göre tasarlanm›fl pnömatik tüp
sistem konseptinin kullan›m›, zaman
faktörünün ve hastane içi ifl ak›fl›n›
hesaplanabilir hale getirir. Tafl›ma
ifllemlerinin getirdi¤i yük ve ald›¤› zaman
yüksek oranda azal›r.

Pnömatik tüp sistemi 7 gün 24 saat çal›flarak,
tüm materyallerin birkaç dakika içinde
düzgün, etkin, ve güvenilir flekilde yerine
ulaflmas›n› sa¤lar.

En yo¤un çal›flma saatlerinde yüzlerce, ve
gün boyunca toplam binlerce tafl›ma
iflleminin yap›ld›¤› düflünülürse, zaman ve
maliyetten sa¤lanan tasarruf daha iyi
anlafl›l›r. Buna ek olarak, çal›flanlar›n ifl
yüklerinde önemli bir rahatlama yaflan›r ve
günlük ifllerinin organizasyonu kolaylafl›r.

Bu nedenle, hastane personeli için ifl
kalitesinde kazanç sa¤lan›r. Etkinlik,
motivasyon ve üretkenlik, pnömatik tüp
sisteminin kurulmas›ndan sonra belirgin
derecede artmaktad›r.
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