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Pharmaself24:
slim, safe en betrouwbaar
De Pharmaself24 is een 24-uurs uitgifterobot met een aantal interessante extra’s. Het apparaat heeft enkele unieke eigenschappen die helpen
om de efficiëntie in uw apotheek te vergroten en ze verlagen uw kosten.
Dit laatste is een belangrijk argument om tot aanschaf van een uitgifterobot over te gaan, nu de openbare farmaciemarkt zo onder druk staat.
Apothekers die u voorgingen, zagen dat uit de nummerautomaat in de
apotheek zeventig nummers per dag minder werden gebruikt.

van de dag ophalen. Zo houdt uw team aan de
balie tijd over voor de echte zorggesprekken.
Uniek voor de Pharmaself24 is de pinmodule.
Deze biedt enorme voordelen boven automatische incasso en stelt u bovendien in staat naast
herhaalmedicatie ook zelfzorggeneesmiddelen aan
te bieden. Ook uniek is de vormgeving van de afleverbakken: de Pharmaself24 heeft geen taartpun-

Per machine is een uitgifte van drie- tot vierhonderd produc-

ten maar rechthoekige bakken. Dit betekent een veel meer

ten per week makkelijk haalbaar. Dit betekent niet alleen dat u

efficiënte benutting van de beschikbare ruimte.

uw investering al binnen een jaar terugverdient. Het betekent
ook dat u kunt volstaan met één FTE minder in de apotheek.

De Pharmaself24 is Italiaans fabricaat. De robot heeft een EEG
certificaat tegen vandalisme dat aan dezelfde strenge normen
voldoet die ook aan bankautomaten worden gesteld. Een
bewuste keuze, want de veiligheid van geneesmiddelenuitgifte moet te allen tijde gewaarborgd zijn.
De producent stelt zich open voor innovatie op basis van de
klantbehoefte. Relevante verbetervoorstellen vanuit de dagelijkse praktijk worden snel verwerkt. Een sprekend voorbeeld is
de introductie van een optie voor communicatie met de klant.
Het onderhoud van de uitgifterobot is in handen van Brocacef
Supplies and Services, een gekende partner voor de Neder-

En dit zonder dat het ten koste gaat van de serviceverlening in

landse openbare apotheken. ❦

de apotheek waaraan u terecht hoge waarde hecht. De Pharmaself24 is immers primair bedoeld voor uitgifte van herhaal
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medicatie. De klant weet al precies waarvoor hij komt, en heeft
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dus geen vragen over het geneesmiddel. Bovendien hoeft hij
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zich niet te houden aan de openingstijden van de apotheek.
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