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testo Saveris 2 ile eczanelerde 
sıcaklıkların güvenli izlenmesi ve 
belgelendirilmesi

Testo Referans
Apotheke an der 
Mathildenhöhe

Bir eczanede, depolanan ve satılan ilaçların güvenliği en 

önemli önceliktir. Her eczacı, sattığı ilaçların güvenli bir 

şekilde depolanmasından sorumludur. Örneğin, ‘Eczanelerin 

İşleyişine İlişkin Kurallar’ (Apothekenbetriebsordnung 

ApBetrO) ve yeni AB-GSYİH Kılavuz İlkeleri sadece belirli 

sıcaklık sınır değerlerine uyulmasını değil, aynı zamanda 

sıcaklık eğrisinin de belgelenmesini gerektirmektedir. Birçok 

eczanede bu, bu çabayı üstlenen uygulanabilir ve basit bir 

sistem sorunudur.

Apotheke an der Mathildenhöhe

Apotheke an der Mathildenhöhe eczanesi, 1979’dan beri 

Darmstadt’ta kalıcı bir yer edinmiştir. 1999 yılında eczacı 

Alexander Jaksche, yönetimi mümkün olduğunca dinamik 

ve müşteri dostu bir şirket haline getirdi. Mathildenhöhe 

eczanesi ekibi, kişisel danışma hizmetlerine özel değer 

vererek, daha ileri eğitim seminerlerinde de kalitesini garanti 

eder. Apotheke an der Mathildenhöhe ayrıca veteriner 

sağlığı alanında da isim yapmıştır.
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Testo Referans Apotheke an der Mathildenhöhe

Zorluk.

İlaçlar, her biri kendi sıcaklık düzenlemelerine tabi olan bir 

eczanede farklı yerlerde saklanır. Örneğin, ApBetrO’ya göre, 

bir ilaç buzdolabına 4-8 ° C sıcaklık verilirken, normal satış 

odasında, ilaç çekmecelerindeki ve dağıtım bölmesindeki 

sıcaklık 25 ° C’yi geçemez. Apotheke an der Mathildenhöhe 

eczanesinde, 20 ° C’nin altında saklanması gereken ilaçlar 

için ek bir soğutmalı oda vardır. Sıcaklık eğrisinin izlenmesi 

ve dokümantasyonu tüm bu konumlarda reçete edilir. 

Şimdiye kadar, düzenli görsel kontroller ve kaydedicilerin 

zaman alıcı manuel okuması gerekliydi. İzleme yetkilisi 

ayrıca gece ve hafta sonu sıcaklık sapmalarının da 

kaydedilmesini sağlayan bir uyarı mekanizmasının 

kurulmasını tavsiye eder.

Çözüm.

WiFi veri kayıt sistemi testo Saveris 2, bir eczanede 

güvenli sıcaklık izleme sağlar ve ilaçların doğru şekilde 

depolanmasını garanti etmeye ve kanıtlama durumunda 

yardımcı olur. Apotheke an der Mathildenhöhe eczanesi, 

eczanedeki farklı soğutulmuş konumlardaki sıcaklığı 

otomatik olarak izleyen beş WiFi veri kaydedicisini tedarik 

etmeye karar verdi. Ölçüm verileri Testo Bulut’a kablosuz 

LAN olarak otomatik olarak kaydedilir ve akıllı telefon, 

PC veya tablet ile her zaman ve her yerden erişilebilir ve 

değerlendirilebilir. Bir üst veya alt sıcaklık sınırı değeri ihlal 

edilirse, Alexander Jaksche’e e-posta veya SMS ile alarm 

gönderilir ve kendisi ilaçlar zarar görmeden önce önlemler 

alabilir. Alexander Jaksche için, testo Saveris 2 “hayatı 

çok daha kolay hale getirdi”. Daha önce kaydedicileri 

buzdolabından çıkarmak, bir bilgisayar aracılığıyla okumak 

ve sonucu yazdırmak zorunda kalırdı. Jaksche, “Artık 

bunlara gerek kalmadı. Şimdi tek yapmam gereken oturum 

açmak; sonrasında her şeyi değerlendirip bir düğmeye 

dokunarak hemen görebiliyorum” diyor.

Bir bakışta avantajlar:

•  Kolay kullanım: sistem kurulduktan sonra kendi kendine 

çalışır.

•  Testo Bulut’ta verilerin otomatik depolanması

•  Sıcaklık kayıt değerlerinin, bildirim aralıklarının vb. çeşitli 

loggerlarda ayrı ayrı ayarlanması

•  Alarm fonksiyonu sayesinde yüksek güvenlik

“İlaçlarımızın güvenliğini taahhüt ettik. Nihai müşteri, 

eczanemizde yüzde yüz kalite sunduğumuzun farkında 

olmalıdır. İlaçların dikkatli ve doğru bir şekilde tedavi 

edilmesini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. 

Testo Saveris 2 sistemi bize bunu çok fazla çaba 

harcamadan yapma imkanı sunuyor. Sistemi ihtiyatlı 

bir şekilde meslektaşlarıma tavsiye ederim.”

Alexander Jaksche, 
Eczacı ve Apotheke an der Mathildenhöhe’nin sahibi

Detaylı bilgi.

WiFi veri kayıt sistemi testo Saveris 2 hakkında daha 

fazla bilgiedinmek, sıcaklık ve nem izleme ile ilgili tüm 

sorularınızam yanıt bulabilmek için: www.testo.com.tr

Yasal olarak öngörülen ortam sıcaklıkları satış odasında da sürekli olarak 
izlenir.

İlaç buzdolabındaki WiFi veri kaydedicileri, üst veya alt sınır değerleri 
aşıldığında personele anında alarm verir.


