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Monitorização e documentação seguras  
de temperaturas numa farmácia –  
com o testo Saveris 2.

Referência Testo
Apotheke an der 
Mathildenhöhe

Numa farmácia, a segurança dos medicamentos 

armazenados e vendidos é a principal prioridade. 

Cada farmacêutico é responsável pela segurança do 

armazenamento dos medicamentos que vende. Por exemplo, 

as "Regras que Regem o Funcionamento das Farmácias" 

(Apothekenbetriebsordnung ApBetrO) e as novas diretrizes UE-

GDP exigem não só que certos valores-limite de temperatura 

sejam cumpridos, mas também que a curva de temperatura 

seja documentada. Para muitas farmácias, isto apresenta a 

questão de um sistema exequível e simples que assuma este 

esforço.

Apotheke an der Mathildenhöhe

A farmácia Apotheke an der Mathildenhöhe tem sido um 

estabelecimento permanente em Darmstadt desde 1979. Em 

1999, o farmacêutico Alexander Jaksche assumiu a gestão, 

transformando a farmácia numa empresa dinâmica e amiga 

do cliente, fiel ao seu lema "o máximo de serviço quanto 

possível". A equipa da farmácia Mathildenhöhe atribui um valor 

especial ao serviço de consulta pessoal, assegurando a sua 

qualidade em numerosos seminários de formação contínua. 

Além disso, a Apotheke an der Mathildenhöhe construiu um 

nome próprio no campo da saúde veterinária.
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Referência Testo Apotheke an der Mathildenhöhe

O desafio.

Os fármacos são armazenados em locais diferentes numa 

farmácia, cada um sujeito às suas próprias normas de 

temperatura. Por exemplo, de acordo com o ApBetrO, é 

prescrita uma temperatura de 4-8 °C para um frigorífico de 

medicamentos, enquanto que a temperatura na sala de vendas 

normal, nas gavetas dos medicamentos e no compartimento 

de entrega não pode exceder os 25 °C. Na farmácia Apotheke 

an der Mathildenhöhe, existe uma sala refrigerada adicional 

para os medicamentos que devem ser armazenados a uma 

temperatura inferior a 20 °C. A monitorização e documentação 

da curva de temperatura é prescrita em todos estes locais. 

Até agora, eram necessárias verificações visuais regulares e 

uma leitura manual demorada dos registadores. A autoridade 

de monitorização recomenda ainda a instalação de um 

mecanismo de aviso, que assegura que os desvios de 

temperatura também sejam registados durante a noite e 

durante o fim-de-semana.

A solução.

O sistema de registo de dados WiFi testo Saveris 2 assegura 

o controlo seguro da temperatura numa farmácia, ajudando 

a garantir - e em casos de auditorias provar - o correto 

armazenamento dos medicamentos. A Apotheke an der 

Mathildenhöhe decidiu adquirir cinco registadores de dados 

WiFi, que monitorizam automaticamente a temperatura nos 

diferentes locais refrigerados da farmácia. Os dados de 

medição são automaticamente guardados na LAN sem fio na 

Testo Cloud, e podem ser acedidos e avaliados em qualquer 

altura e a partir de qualquer lugar por smartphone, PC ou 

tablet. Se um valor-limite de temperatura superior ou inferior 

for violado, Alexander Jaksche recebe um alarme por e-mail ou 

SMS, e pode tomar contra-medidas antes de os medicamentos 

serem danificados. Para Alexander Jaksche, o testo Saveris 

2 "facilitou a vida". Anteriormente, tinha de remover os 

registadores do frigorífico, lê-los através de um computador, 

e imprimir o resultado. "De imediato, esses são três passos 

que já não são necessários. Tudo o que tenho de fazer agora é 

iniciar sessão, e posso avaliar tudo, e ver imediatamente, mais 

ou menos com o toque de um botão", diz Jaksche.

As vantagens num piscar de olhos:

•  Fácil manuseamento: uma vez instalado, o sistema funciona 

por si só

•  Documentação automática dos dados na Testo Cloud

•  Ajuste individual dos valores-limite de temperatura, intervalos 

de notificação, etc. nos vários registadores

•  Alto nível de segurança graças à função de alarme

"Comprometemo-nos com a segurança dos nossos 

medicamentos. O cliente final deve estar ciente de 

que na nossa farmácia, entregamos cem por cento 

de qualidade. Fazemos tudo o que podemos para 

assegurar que os medicamentos são tratados cuidadosa 

e corretamente. O sistema testo Saveris 2 oferece-nos 

a possibilidade de o fazermos sem grande esforço. 

Recomendo o sistema sem reservas aos meus colegas".

Alexander Jaksche, 
Farmacêutico e proprietário da Apotheke an der Mathildenhöhe 
www.testo.com

Mais informações.

Mais informações sobre o sistema de registo de dados 

WiFi testo Saveris 2 e respostas às suas perguntas sobre 

a monitorização da temperatura e humidade pelos nossos 

especialistas em www.testo.com.

As temperaturas ambiente legalmente prescritas são também 
permanentemente controladas na sala de vendas.

Os registadores de dados WiFi no frigorífico de medicamentos fornecem 
imediatamente ao pessoal um alarme quando os valores-limite superiores ou 
inferiores são excedidos.


