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Eczanelerde ve hastanelerde, hastaların sağlığı birincil 

derecede önemlidir. Burada özellikle, ilaçların veya kan 

birimlerinin yanlış saklanması nedeniyle ortaya çıkan 

risklerden sürekli olarak kaçınmak daha önemlidir. Sıcaklığa 

ve neme duyarlı ilaçlar kontrollü iklim koşullarında 

saklanmalı ve uyumluluğu sürekli olarak izlenmeli ve 

belgelenmelidir. Sorumluların bunun için çok zaman 

harcaması gerekir, çünkü hataların maliyetli sonuçları 

olabilir: sadece bir eczane buzdolabı, iyi bir itibarın 

değerinden bahsetmemek gerekirse, genellikle 20.000 Euro 

değerinde ilaç depolar.

testo Saveris 2 ile eczanelerde ve 
hastanelerde ilaç depolamasında sıcaklık ve 
nemin otomatik olarak izlenmesi.

testo Saveris 2 Bulut tabanlı ölçüm verileri izleme sistemi ile 

Testo, sıcaklık ve nemi izlemek için yeni bir yaklaşım 

benimsemiş ve ölçüm verilerinin otomatik olarak 

toplanmasını, depolanmasını ve analizini önemli ölçüde 

basitleştirmiştir. İlgili tüm soğutma noktalarına kurulan WiFi 

veri kaydedicileri WLAN aracılığıyla okunabilir, böylece 

verilere Saveris Bulut aracılığıyla her yerde ve her zaman 

erişilebilir. Sınır değerler ihlal edildiğinde uyarılar otomatik 

olarak gönderilir. Bu nedenle buzdolapları, dispanser, 

laboratuvar ve reçete hazırlama alanlarındaki tüm ilgili ortam 

koşullarını - gerçekten, her zaman ve her yerde - kolayca 

izleyebilirsiniz.
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Zorluk.

Hemen hemen tüm farmasötik ürünler sıcaklığa ve neme 

duyarlıdır, partilerin bile soğuk bir zincirde saklanması 

gerekir, bu nedenle genellikle 2 ° C ile 8 ° C arasındaki 

sıcaklıklarda saklanması gerekir. Aynı zamanda, birçok 

modern ilaç söz konusu olduğunda, daha yüksek sıcaklık ve 

nem dalgalanmaları sorunludur ve bu nedenle kaçınılmalıdır. 

Örneğin, sadece bir kez dondurmak protein içeren ilaçların 

etkinliğini önemli ölçüde bozabilir - bunlar artık kullanılamaz 

ve eczacı için karşılık gelen bir kaybı temsil eder. Daha az 

hassas ürünlerin bile büyük dalgalanmaları tolere edemediği 

kanıtlandığından, ilaç depolamak için +25 °C’lik “Kontrollü 

Oda Sıcaklığı” (CRT) da giderek daha önemli bir rol 

oynamıştır.

Hastanelerde, kan ve laboratuvar numunelerinin yanı sıra 

ilaçların sürekli izlenmesi, bekleme ve dinlenme odalarının, 

ameliyathanelerin, yoğun bakım ünitelerinin, temiz odaların 

ve mutfak alanlarının ikliminin izlemeye eklenmesi gerekir. 

Her yerde ve herhangi bir zamanda, her durumda izin verilen 

sıcaklık ve nem değerlerine uygunluk garanti edilmeli ve 

belgelenmelidir - zaten büyük ölçüde gerilmiş hastane 

personeli için önemli bir ekstra çaba.

Çözüm.

Aşamalı sayısallaştırma ve otomasyon, ilaç sektöründeki 

iklimi izlemek için tamamen yeni olanaklar sunmaktadır. 

Testo Saveris 2 bulut tabanlı ölçüm verileri izleme sistemi 

tüm ölçüm prosedürünü otomatikleştirir: testo Saveris 2 

WiFi veri kaydedicileri ile satış ve depolama alanlarındaki ve 

ayrıca buzdolaplarındaki sıcaklık ve nem değerleri tam 

otomatik bir sürece kaydedilir ve WLAN aracılığıyla Testo 

Bulut’a güvenli ve kalıcı olarak depolandıkları yerlerde iletilir. 

Buradan, standart bir web tarayıcısı aracılığıyla bir ofis 
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PC’sinde veya dışarıdayken bir akıllı telefonda her yerden ve 

her zaman alınabilirler. Geleneksel izleme sistemlerinde 

olduğu gibi özel yazılımlar burada gerekli değildir - herhangi 

bir şey yüklemeye veya sürekli güncellemeye gerek yoktur. 

testo Saveris 2’nin sunduğu birçok farklı görselleştirme 

seçeneği sayesinde, daha önce zaman alan sonuçların 

belgelenmesi bile gerçekten kolaydır. Bu, değerli zaman ve 

para tasarrufu sağlar ve aynı zamanda tüm yasal 

düzenlemelere ve standartlara uyulmasını sağlar. Sınır 

değerler ihlal edilse bile güvenlik her zaman garanti edilir: 

testo Saveris 2, SMS veya e-posta yoluyla sorumlu olanları 

uyarır, böylece acil durumlarda hemen yanıt verebilirler. 

Bir bakışta tüm avantajlar.

• Otomatik, güvenilir sıcaklık izleme

•  Hareket halindeyken akıllı telefon veya tablet kullanarak 

bile her yerden ve her zaman erişilebilir ölçüm verilerine 

erişim

•  Veri kayıt cihazlarının otomatik olarak okunmasıyla 

zamandan ve paradan tasarruf

•  Gerektiği gibi diğer veri kaydedicilerle ölçeklendirilebilir

•  Limit değer ihlali veya arıza durumunda otomatik uyarılar

• Çok yüksek güvenlik, çünkü veriler kopya halinde - bulutta  

   ve veri kaydedicide saklanır

Detaylı bilgi.

testo Saveris 2 WiFi dataloggerlar ve Saveris Bulut ile 

bunların eczaneler ve hastanelerdeki olası uygulamaları 

hakkında daha fazla bilgi için www.testo.com.tr adresini 

inceleyin.
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