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NutriMix KS-240
OTOMATİK TPN KARIŞIM HAZIRLAMA 

(COMPOUNDER) SİSTEMİ

ECZANE OTOMASYON ve İŞ AKIŞI ÇÖZÜMLERİ



NutriMix KS-240 Otomatik 
Compounder Sistemi, kritik ve 
karmaşık çok bileşenli mikro ve makro 
dolumların hazırlanmasında size 
inovatif ve efektif bir çözüm sunar.
24 portlu sistemi ve son teknolojiye 
sahip özellikleri ile NutriMix KS-240, 

manuel eklemeleri ortadan kaldırırarak 
Total Parenteral Nütrisyon (TPN), 
CRRT, kardiyopleji, baz çözeltileri ve 
epidural solüsyonları hızlı ve hassas 
şekilde hazırlamanızı sağlar.



Hızlı ve Efektif
Dolum
• 24 farklı bileşene kadar dolum yapma imkanı
• Dakikada 1100 mL’ye kadar sıvı transferi
• Y-site özelliği ile minimum kaynak kap değişimi
• Kısa günbaşı kurulum ve kalibrasyon süresi (10 

dakikadan az)
• Barkod okutarak otomatik doluma başlama 

özelliği
• Entegre tartı ünitesi ile senkron gravimetrik 

kontrol
• Düşük yıkama hacmi ve minimum ilaç kaybı

 Kullanıcı Dostu Sistem
• Harici bir PC veya monitör ihtiyacı olmayan yek-

pare sistem yapısı
• Az yer kaplayan tasarım ve bütünleşik sistem 

üniteleri
• Kolay takip edilebilir günlük kurulum ve kalibras-

yon işlemleri
• Modüler tezgah üstü ve temizlenmesi kolay ta-

sarım
• Kullanımı kolay dokunmatik ekran ve açılır me-

nüler
• Dolum prosesini cihaz ekranından anlık olarak 

izleme imkanı

• Bekleyen order listesine anlık olarak cihaz ekra-

nından erişme imkanı

• Manuel eklenecek bileşenler listesi

• Dolum işlemi sırasında Duraklatma / Devam 

Etme / Durdurma seçenekleri 

• Dolum ve kaşbrasyon işlemlerinin ayrıntılı raporları

• Windows tabanlı işletim sistemi

• Uzak bağlantı ile  7/24 teknik destek imkanı



Üstün Güvenlik ve
Hassasiyet Özellikleri

• 0.01 ml’lik artışlarla 0.2 ml’ye kadar düşük mikro 
dolum

• Entegre tartı ünitesi ile gravimetrik kontrol ve 
numerik hata oranı hesaplama

• Entegre sensörler ile tıkanıklık ve hava kabarcığı 
algılama 

• Order, kaynak solüsyon ve transfer set barkod 
doğrulama sistemi

• Dolum öncesi ve dolum sırasında yetersiz kay-
nak solüsyon hacmi uyarısı

• Dolumdan önce  boş olmayan torba uyarısı
• Kullanıcı tanımlı bileşen gönderim sıralaması ve 

valf konfigürasyonları
• Barkod doğrulama ve görsel takip için özel trans-

fer seti etiketleri
• Çoklu kanal sayısı ve mikro dolum özelliği saye-

sinde manuel dolumların bertarafı
• Sterilite ihlali ve enfeksiyon risklerini azaltmak 

için tamamen kapalı sistem
• Cam şişe, torba, flakon ve enjektör tipli kaynak 

kaplara uyumlu transfer set ve aksesuarlar
• Farklı kullanıcı hesapları ve yetkilendirmeleri
• Log kayıtları ve sistem işletim raporları
• DEHP ve Lateks içermeyen steril-apirojen pa-

ketlenmiş biyouyumlu sarflar

İhtiyacınıza Uygun 
Esnek Çözümler

• Tek, çoklu ve merkezi ağ bağlantılı kullanıcı eri-

şimi ve internet bağlantısı imkanı

• Cihaz ekranından order girişi ve arama yapma 

imkanı

• Senkron çalışan çoklu cihaz kurulum imkanı

• Cihaz başından ve/veya order bilgisayarından 

etiket çıktısı alma opsiyonu

• Final doğrulama etiketi çıktısı alma imkanı

• Kablosuz / kablolu barkod okuyucu opsiyonu

• Order bilgisayarı ve cihaz arasında kablolu/kab-

losuz bağlantı opsiyonu

• Elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanmaları için 

özel güç ünitesi opsiyonu



NutriSoft TPN Order Giriş
Yazılımı Temel Özellikler:

• Compounder cihazı ile senkron çalışma imkanı
• Hızlı ve kolay order girişi ve arama fonksiyonları
• Farklı seviyelerde düzenlenebilir uyarı limitleri
• Standart ve hastaya özel dolumlar için uyarlanabi-

lir order şablonları
• Order durum takibi(şablon, beklemede, başarılı, ba-

şarısız, silinmiş)
• Yenidoğan - pediatrik - yetişkin hasta grupları ta-

banlı order girişi
• Lipit Dahil (3in1) ve Lipit Hariç (2in1) tipte order gi-

rişi
• Lipit Hariç (2in1) TPN orderlerı için lipit etiketi çık-

tısı
• Farklı bileşen konsantrasyonları ve hasta ağırlığına 

göre order girişi
• Toplam Hacim ve Minimum Hacim bazlı order girişi
• İnfüzyon süresi ve periyoduna göre order girişi
• Detaylı ve düzenlenebilir bileşen içerikleri
• Düzenlenebilir order etiketleri

• Ek Order Hacmi (Overfill) miktarına göre toplam ha-

cim hesaplaması

• Kalsiyum/Fosfat (Ca/PO4) çökelti riski uyarısı

• Toplam kalori ve Karbonhidrat / Lipid / Protein ka-

lori yüzdesi hesaplama

• Besin değerleri, elektrolit ve ozmolarite hesapla-

ması

• İnfüzyon torbası ve lipid kabı akış hızı hesaplaması

• Glukoz infüzyon hızı hesaplaması

• Eczacı order inceleme ve onay mekanizması

• Birden fazla kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme

• Detaylı dolum aktivite raporu

• Bileşen ve torba kullanım raporları

• HL7 standardı ile Hastane Bilgi Sistemi (HBYS) en-

tegrasyon imkanı

• Kullanıcı tanımlı periyotlarda veritabanını otomatik 

yedekleme imkanı

• Uzaktan bağlantı ile 7/24 teknik destek imkanı



Sarf Malzemeler
Product Name Product Code Product Description

Compounder cihazının tüm 
transfer setleri birleştirmek 
ve transfer setlerden geçen 
sıvıların final kaba transferini 
sağlamak amacıyla kullanılır.

Compounder cihazının kurulum 
sürecinde atık sıvıların içine 
aktarımı amacıyla kullanılır.

Torbalar gibi yüksek hacimli, 
havalandırmasız / büzülebilen 
kaynak kaplarla kullanılır. 
Havalandırmasız sıvı transferi 
sağlamak için tek yönlü makro 
spike konektöre sahiptir.

Cam şişeler gibi yüksek 
hacimli ve havalandırmalı 
kaynak kaplarla kullanılır. 
Havalandırmalı sıvı transferi 
sağlamak için filtreli çift yönlü 
makro spike konektöre sahiptir.

Flakonlar gibi düşük yüksek 
hacimli ve havalandırmalı 
kaynak kaplarla kullanılır. 
Havalandırmalı sıvı transferi 
sağlamak için filtreli çift yönlü 
mikro spike konektöre sahiptir. 
Ventilasyon kapağı kapalı 
pozisyonda iken havalandırmasız 
olarak da kullanılabilir.

Enjektör tipli kaynaklarla 
kullanılır. Güvenli sıvı akışı 
sağlamak için dişi luerlok (FLL) 
bağlantı yapısına sahiptir.

Büyük hacimli steril 
solüsyonların karışımı ve 
hastaya infüzyonu için kullanılır.
Üç bağlantı noktası içerir 
(Kelebek, Büyük FLL ve 
Enjeksiyon Portları).
Tekrar açılmayan klemp 
montelidir.
Transparan yapısı içindeki tüm 
bileşenlerin görünür olmasını 
sağlar.
Işıktan Korumalı yapısı UV 
ışığını %95’e kadar bloklayıp 
bileşenlerin korunmasını sağlar.

Çoklu Seçici Transfer (Valf) Set

Kalibrasyon Torbası 1000ml

Kalibrasyon Torbası 2000ml

Havalandırmasız Yüksek Hacim Transfer Set

Havalandırmalı Yüksek Hacim Transfer Set

Havalandırmalı Düşük Hacim Transfer Set

Enjektöre Uyumlu Transfer Set

EVA İnfüzyon Torbası Transparan, 150ml

EVA İnfüzyon Torbası Transparan, 250ml 

EVA İnfüzyon Torbası Transparan, 500ml

EVA İnfüzyon Torbası Transparan, 1000ml

EVA İnfüzyon Torbası Transparan, 2000ml

EVA İnfüzyon Torbası Transparan, 3000ml

EVA İnfüzyon Torbası Transparan, 4000ml

EVA İnfüzyon Torbası Işıktan Korumalı, 150ml

EVA İnfüzyon Torbası Işıktan Korumalı, 250ml

EVA İnfüzyon Torbası Işıktan Korumalı, 500ml

EVA İnfüzyon Torbası Işıktan Korumalı, 1000ml

EVA İnfüzyon Torbası Işıktan Korumalı, 2000ml

EVA İnfüzyon Torbası Işıktan Korumalı, 3000ml

EVA İnfüzyon Torbası Işıktan Korumalı, 4000ml

10

10

50

50

100

100

KS-124

KS-124B

KS-224B

KS-125

KS-126

KS-127

KS-128

Box QTY

100

100

100

100

50

50

50

100

100

100

100

50

50

50

KS-0015 

KS-0025

KS-0050

KS-0100

KS-0200

KS-0300

KS-0400

KS-1015 

KS-1025

KS-1050

KS-1100

KS-1200

KS-1300

KS-1400



Performans Ve Güç Parametreleri

Elektriksel parametreler

Maksimum sivi gönderim hızı

Minimum sıvı gönderim hacmi

Toplam port sayisi 

Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

AC 100-240V, 50/60Hz, 120W
3A, 250V FUSE SİGORTA 

1100ml/dakika (18.33ml/saniye)

0.2ml

24

15-30 °C

-34 – 65 °C

Standart Sistem Üniteleri Ebat (En x Boy x Yükseklik)

Sistem Toplamı
(Montaj Yapılmış Haliyle)

Ana Cihaz Ünitesi

Ekran Ünitesi

Tartı Ünitesi

Askı Ünitesi

Alt Tabla Ünitesi

Kalibrasyon Ağırlığı

35 kg

19 kg

3 kg

2.5 kg

5 kg

5.5 kg

2 kg

78 x 58 x 50 cm

52 x 22 x 28.5 cm 

30 x 7.5 x 26 cm

22 x 35 x 29 cm

48.5 x 3.5 x 50 cm

65 x 48 x 2.5 cm 

6.5 x 5 x 1.5 cm

Ağırlık

Product Name Product Code Product Description

Lipit hariç (2in1) tip TPN orderları için özel 
tasarlanmış bu hazırlama ve uygulama seti 
aşağıdaki ürünleri içerir:
• 1 adet 0.2μm Pozitif Bakteri Filtresi
• 1 adet Işıktan Korumalı 50ml Luerlok 

Enjektör
• 1 adet Işıktan Korumalı 1.2μm Entegre Lipit 

Filtreli Lipit Uygulama Hattı
• 1 adet Işıktan Korumalı İğnesiz Ven Valfli, 3 

Yollu Bağlantı Hattı
• 1 adet Işıktan Korumalı EVA İnfüzyon 

Torbası

Tpn Neonatal/Pediatri Hazırlama & Uygulama 
Seti, 250ml

Tpn Neonatal/Pediatri Hazırlama & Uygulama 
Seti, 500ml 

Tpn Neonatal/Pediatri Hazırlama & Uygulama 
Seti, 1000ml 
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Opsiyonel Ekipmanlar

Güç Ünitesi Barkod Okuyucusu Etiket Yazıcısı Rapor Yazıcısı



Eczane Otomasyon
ve İş Akışı Çözümleri

• Otomatik TPN Karışım Hazırlama (Compounder) Sistemi

• Otomatik IV Kemoterapi & Aseptik İlaç Hazırlama Sistemi

• Otomatik Sıvı Transfer Pompası

• IV Hazırlama İş Akışı Yönetim Sistemi

www.kapsamsaglik.com.tr


