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Oriented to Patient Safety

Opus 30X

Opus 30X + 3A

Para Unitarizar blísteres cortados,

ampolas, frascos, conjuntos e kits 

na mesma máquina, com apenas

3 minutos de troca de formato

O Sistema Opuspac oferece embalagens 

herméticas com abre-fácil, sistema para induzir à 

leitura dos textos, dois softwares para conectar 

rapidamente com o ERP do hospital, incluindo base 

de dados com layouts e informações de 2.000 

medicamentos, instruções para o operador com 

metodologia persuasiva e diversas automatizações 

exclusivas para reduzir o desperdício de material.

Buscamos a melhoria da Segurança do Paciente 

em todas as nossas soluções.

Visite nosso blog:  blog.opuspac.com

Unitarização Automática,
Semiautomática e Manual

OXAcilinaAmpola 500 mg
Validade: 31/08/2022   Lote:1234567

Fabricante Pharma   CRF: 00000

Farmacêutico: Aline Souza

Medicamento
de Horário ExatoMonitorar

Reações Alérgicas

EV lento ou IM



Opuspac

Hospital Automation

60 x 60 mm

60 x 100 mm

70 x 130 mm

90 x 150 mm

90 x 200 mm

Opus 30X

Opuspac

Hospital Automation H E A L T H

TO TA L
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U N I V E R S I T Y
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A mais avançada tecnologia de Unitarização Automática

Comprimidos
em blister

Ampolas até 3 mL Ampolas e frasco
 até 10 mL

Frasco + Ampola Kits de vários produtos

Equipamento trabalha em modo: Manual, 

Semiautomático e com os adicionais 

correspondentes  também em modo 

Automático, bl r  cortados, ampolas e íste es

frascos. 

Estrutura metálica lisa e painel elétrico de aço 

inoxidável de fácil limpeza. Arquitetura de fácil 

acesso e mecanismo fechado que evita 

acumulação de poeira.

A  m á q u i n a  p ro d u z  u m a  e m b a l a ge m 

hermética, fechada ao ambiente externo e 

praticamente sem ar interno. 

Inclui sistema que induz à leitura do texto da 

etiqueta (Patente Pendente).

Dois sistemas de segurança: um para o 

produto não quebrar e outro para humano, 

com real cumprimento da Norma Brasileira NR 

12, obrigatória desde 2013.

Display com tela colorida e sensível ao toque 

de 5,5 polegadas. Vinte e d  alarmes e ois

indicações tutoriais em sequência para 

resolver problemas comuns com instruções escritas 

e fotos no painel.

Acompanha exclusivo software Opus .0 com base 5

de dados e informação pronta para etiquetagem de 

muitos medicamentos,  layouts com desenhos, 200

avisos e alertas. 

Embalagem mínima:  60 x 60 mm.  Embalagem 

máxima:  largura 150 mm e comprimento  mm.200

Tempo de troca de formato: 3 minutos. Tempo de 

troca de bobina: 1 minuto.

Energia elétr ica:   220 VAC, 1.300 watts, 

monofásica, 50 ou 60 Hz.

Medidas da máquina: 1,05 m de frente; 0,65 m de 

fundo.  Espaço mínimo necessário para operar: 2 x 

2 m. 

Produtividade: 43 unitarizações (embalar e 

imprimir) por minuto, ou seja, 2.600 por hora.

Permite sincronização com o sistema integrado de 

TI do hospital.

Opus 30X com Disco Opus 30X + AB (Alimentador

Automático de Blíster)

Opus 30X + 3A (Alimentador

Automático de Ampolas)

Modo  para embalar semiautomático

bl ster cortado, ampolas e flaconetesí .

Modo , carrega até 450 full automático

bl .ísteres

Modo , carrega até 250 full automático

ampolas.

U n i t a r i z a ç ã o   d e   D o s e s

Grupo de 
Automação 
Hospitalar com 
700 instalações 
em 21 países

*Nossos equipamentos podem sofrer alterações sem aviso prévio devido às constantes melhorias tecnológicas.

www.opuspac.com

blog.opuspac.com

info@opuspac.com


