
drawer systems

İlaç depolama kapasitesini arttıran
eczane çekmeceleri



Geleneksel çekmece
sistemlerinin dezavantajları

Alan
Düşük kapasiteli geleneksel raflar alan ya da
hacım açısından etkili biçimde kullanılamaz.

Bir reçetedeki ilaçları ararken daha çok  
zamana ihtiyaç duyulur, rafların arasında  
gidip gelinir.

Stok kontrolü ve sipariş, daha önemli işlere
ayırabileceğiniz değerli zamanınızdan çalar.
Gelişigüzel yan yana yerleştirilmiş ürünleri
tanımak daha zor.

Yanlış ürün seçme tehlikesi. Depolanan  
ürünlerin ve rafların merdiven ve tabureleri 
yanlış kullanma sonucu düşerek personeli 
yaralaması olasılığı.

Üstüste yığılarak saklanan ilaçlar kolayca
görülemez ve stok yönetimini aksatabilir.

Zaman

Organizasyon

Sağlık ve güvenlik

Stok kontrolü

Depolamada başarısız eczane

İlaç yığını!

Kötü alan yönetimi!



FAMA 7007 avantajları:

Alan
2 FAMA kolon dolabı 6 sıra geleneksel basit
raf sistemine eşdeğer.

Az yerde çok ilacın depolanabildiği sistem
sayesinde ürünlere hızlı erişim.

Depolamada hata riskini azaltan eşsiz 
ayırma ve etiketleme sistemi sayesinde 
ürünleri kolayca tanıma.

Ürün ızgara zeminli çekmeceler içinde
tozdan korunur. Tek bir dokunuşla 
kapanan çekmece ve entegre taşıyıcı 
platform yaralanma riskini azaltır.

Ürünlerin kolayca görülebilmesi  
sayesinde stok yönetiminde riskler 
ortadan kalkar.

Zaman

Organizasyon

Sağlık ve güvenlik

Stok kontrolü

FAMA Eczanesi

İyi çözüm!

Kötü çözüm!



















Willach Pharmacy Solutions.
Her Eczane için uygun reçete.

Willach ilaç kutularının profesyonel olarak depolanması ve temin edilmesi konusunda Avrupa çapında 
lider. FAMA ve CONSIS ürünleri ile Willach ilaç kutularının geleneksel ve tam otomatik depolanması 
için sistem çözümleri sununyor. Her eczane türüne, her eczane boyutuna uygun. En yüksek kalite 
standartlarını sağlayabilmek ve müşteri isteklerini mükemmel biçimde yerine getirebilmek için Willach 
bütün ürünlerini sadece Almanya´da geliştirip ve üretmektedir.

FAMA çalışma ve hızlı dönüm ilaç kutuları 
rafları mümkün olan en yüksek esnekliği 
sağlamak amacıyla modüler bir sistem olarak 
geliştirildi. Rafları tamamen sizin bireysel 
gereksinimleriniz doğrultusunda kullanabilir-
siniz. FAMA döner raf sistemleri hızlı dönüm 
ilaç kutularına kolay erişimini sağlamakta ve 
değişik şekilerde kullanılabiliniyor. 

CONSIS depolama ve dağıtım sistemleri ecza-
nenizin gereksinimlerine uygun yüksek verimli 
otomatik bir tasarım sunuyor. Zamandan mı 
yoksa yerden mi tasarruf etmek istersiniz, fark 
etmez: CONSIS her talebe uygun bir çözüm 
üretir.

FAMA büyük alan ve masa altı çekmeceleri: 
Ilaç kutularının depolandığı yerde malzemeye 
hızlı erişebilmeyi, kutuları rahatça görebilmeyi, 
alandan en iyi biçimde yararlanmayı ve ergo-
nomik açıdan kusursuz bir kullanımı sağlar.
Başka hiçbir sistem size aynı alanda bu kadar 
ilaç kutusu depolayabileceğiniz çekmece 
sunamıyor.

raf sistemleri

depolama ve dağıtım sistemleri

çekmece sistemleri
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Willach Pharmacy Solutions GmbH  
Stein 2 
53809 Ruppichteroth 
Almanya
Tel.    +49 (0) 2295 9208 0 
Faks  +49 (0) 2295 9208 499
info@willach.com 
www.willach.com


