Formatos
PIM® Venalink
Preparação Individualizada da Medicação:
O melhor serviço para os seus pacientes

PIM® Venalink
O PIM® Venalink é um sistema de reacondicionamento do tipo blister
onde o farmacêutico organiza os comprimidos e/ou as cápsulas que
determinado paciente deve tomar, com o objetivo de indicar o dia e
o tempo durante o qual devem ser administrados de acordo com a
posologia prescrita, fornecendo as informações necessárias para o fazer
de forma correta.

Vantagens para a farmácia

Vantagens para o paciente

Melhor serviço profissional

Medicação preparada por um farmacêutico

Potencia o papel do farmacêutico

Tratamentos sem erros nem excesso de stock

Melhora o controlo da doença

Garantia de qualidade e segurança

PIM® VENALINK

Padrão

Design prático e manuseável.
Compatível com semiautomatização.
Disponível em blister transparente e blister âmbar (para
reduzir o risco de fotoinstabilidade).
Disponível em espanhol, português, inglês, francês, alemão
e catalão. Caixas de 100, 250 e 500 unidades.

PIM® VENALINK

Horizontal
Separação visual por tomas. Capacidade de
alvéolo superior ao formato padrão. Ideal para
doentes que preferem esta orientação das tomas.
Disponível em espanhol. Caixas
de 100 e 250 unidades.

NOVO

PIM® VENALINK

Mensal

Mesmo formato que o formato padrão, mas para
preparações mensais. Cada PIM representa uma
toma do dia. 4 variantes: Pequeno-almoço, almoço,
jantar e de livre escolha.
Disponível em espanhol e inglês. Caixas de 500
unidades.

PIM® VENALINK

Minicubo
Idêntico ao Cubo, mas mais
pequeno.
Disponível em espanhol.
Caixas de 100 e 250 unidades.

PIM® VENALINK

Cubo

Design visual e confortável. Grande capacidade
de alvéolos, permitindo alojar facilmente vários
medicamentos. Amplo espaço no interior para
incluir informação. Ideal para doentes com muitos
medicamentos para reacondicionar.
Compatível com automatização e semiautomatização.
Disponível em espanhol, português, italiano e inglês,
francês, alemão e catalão. Caixas de 100 e 250 unidades.

PIM® VENALINK

5 Tomas
Ideal para doentes com 5 tomas diárias ou
para controlar a toma de medicamentos
«conforme necessário». Amplo espaço no
interior para incluir informação.
Disponível em espanhol, português e inglês
Caixas de 100 e 250 unidades.

PIM® VENALINK

FlexRX Light
A forma segura e discreta de tomar a medicação dentro e fora de
casa. Ideal para doentes polimedicados e ativos.
Os alvéolos são grandes e estão pré-recortados, permitindo a
separação por tomas ou dias de forma simples.
Os cantos arredondados do alvéolo absorvem melhor a energia em
caso de queda dos medicamentos, reduzindo o risco de «saltar».
Não requer a utilização de etiquetas adesivas adicionais, dado que as
informações dirigidas ao doente estão impressas na própria etiqueta
do PIM (compatível com qualquer impressora a laser).

ESTE FORMATO permite
extrair e etiquetar
individualmente cada
toma.

Antonio Ruiz

ÇO Seg. 6 abril

PEQUENO-ALMO

2020

mg
1 Furosémide 40
1 Losartan 50 mg
mg
1 Pantoprazol 40

Todos os alvéolos estão identificados com as informações sobre os
medicamentos que contêm.
Requer a utilização de software.

Compatível com automatização e semiautomatização.

Disponível em espanhol. Caixas de 100, 250 e 500 unidades.

NOVO

Ajudamo-lo
a ajudar os
seus pacientes
Mais informações:

+34 932 059 435 · venalink.pt

