
AUTOMATISCHE 
INLAADMODULES
Volautomatisch inladen van uw stock



AUTOMATISCHE 
INLAADMODULES
Onze automatische inlaadmodules, 
MT.OPTIMAT en MT.INTEGRATED, 
bieden u dé totaaloplossing in 
apotheekautomatisering. 
Met één druk op de knop worden de 
geneesmiddelenverpakkingen in uw robot 
geladen zonder dat u iets hoeft te doen.

U hoeft alleen uw producten, geleverd door 
de groothandelaar of fabrikant, in de 
inlaadmodules te deponeren. De producten 
worden automatisch gescand en zo 
geïdentificeerd, waarna ze in de robot 
worden gestockeerd.

Onze inlaadmodules zijn gekoppeld aan uw 
apotheeksoftware, en dat garandeert een 
correct voorraadoverzicht.  



VOORDELEN VOOR 
UW APOTHEEK
GEEN TIJDVERLIES MEER
In combinatie met een apotheekrobot 
zijn onze automatische inlaadmodules de 
perfecte tijdbesparende oplossing voor uw 
voorraadbeheer. 

GEAUTOMATISEERD STOCKBEHEER
Eén druk op de knop is voldoende om uw 
geneesmiddelenvoorraad automatisch in 
uw apotheekrobot in te laden. 

MINDER STRESS 
Vergeet de stress over die 
groothandelsleveringen die nog in de 
voorraad moeten worden opgenomen. Met 
onze automatische inlaadmodules kunt u 
zich op uw patiënt concentreren terwijl zij 
voor de invoer zorgen.  

TIJDSBESPAREND
De inlaadmodules sorteren en 
stockeren uw geneesmiddelen 

terwijl u uw patiënten helpt.

STOCKBEHEER
Uw bestellingen worden 

gekoppeld aan uw 
apotheeksoftware. Ze worden 

nauwgezet gecontroleerd, 
waardoor een volledig 

voorraadbeheer mogelijk is.

WEINIG ONDERHOUD
Onze producten zijn gebouwd 

met industriële componenten van 
topkwaliteit die erg weinig 
onderhoud vergen en een 

optimale werking garanderen.

EENVOUDIG & 
BETROUWBAAR ONTWERP
De modules zijn ontworpen met 
de focus op eenvoud. Daardoor 

zijn ze uiterst betrouwbaar op het 
gebied van stockbeheer.

LEVERING MET EXTRA 
CONTROLE

De MT.OPTIMAT & 
MT.INTEGRATED zorgen ervoor 
dat vervaldata, afmetingen enz... 
dubbel worden gecontroleerd 
en foutieve leveringen worden 

geëlimineerd.



MT.OPTIMAT
De MT.OPTIMAT is de externe 
automatische inlaadmodule in ons 
gamma. Het eenvoudige ontwerp zonder 
draaideuren vereist minder ruimte in uw 
apotheek. 

De module kan gemakkelijk op uw robot 
worden aangesloten en is verkrijgbaar 
in verschillende kleuren, passend bij de 
inrichting van uw apotheek.

De MT.OPTIMAT is flexibel in de plaatsing 
naast de MT.XL-robot (korte of lange zijde) 
en kan ook achteraf worden bijgeplaatst. 

MT.OPTIMAT PLUS 
De MT.OPTIMAT PLUS is een langere ver-
sie en kan meer verpakkingen verwerken 
dankzij de grotere transportband. 

MT.OPTIMAT CORNER
Dit is een MT.OPTIMAT PLUS, in 
hoekvorm, wat in sommige apotheken 
handiger kan zijn qua plaatsing. 

MT.INTEGRATED
De MT.INTEGRATED is onze geïntegreerde 
automatische inlaadmodule en is perfect 
voor apotheken met beperkte ruimte. 

De module is ontworpen met 
gepatenteerde spitstechnologie, en is 
uniek in zijn soort. 
Ondanks zijn compacte afmetingen 
(minder dan 1/2 opslagmodule) staat de 
inlaadmodule toch garant voor ruime 
opslagmogelijkheden.

Door het ergonomisch ontwerp worden 
geneesmiddelen eenvoudig in de robot 
ingevoerd.



GEPATENTEERD 
MEETSYSTEEM

Ons unieke gepatenteerde 
meetsysteem gebruikt geen 

gevoelige componenten zoals 
camera's of vacuümtechnologie.

HOOGWAARDIGE MATERIALEN 
Onze producten zijn gebouwd met 

industriële componenten van 
topkwaliteit die weinig onderhoud 
vergen en een optimale werking 

garanderen.

SNELLE COMMUNICATIE
De modules maken gebruik van de 

snelste communicatietechnologie op 
de markt en garanderen zo een vlotte 

interactie met de robot.

WERKT ZELFSTANDIG
De inlaadmodules werken 
onafhankelijk van de robot. 

De levering van geneesmiddelen 
heeft altijd voorrang.

MINIMAAL VERBRUIK   
Dankzij de nieuwste 

laagspanningstechnologie 
garanderen we een minimaal 

energieverbruik.

SCANNER
DATA MATRIX - Volledig compatibel 

systeem met 2D-code dat alle 
barcodetypes leest die op de 

geneesmiddelenmarkt bestaan.

TECHNISCHE INFORMATIE



SPECIFICATIES MT.INTEGRATED MT.OPTIMAT MT.OPTIMAT PLUS
MT.OPTIMAT 

CORNER
Controle van de 
doosafmetingen

V V V V

Controle vervaldatum V V V V
Data matrix - 2D scanner V V V V
Gekoppeld aan de 
apotheeksoftware

V V V V

Installatie binnen de robot naast de robot naast de robot naast de robot

Kleur zwart wit - grijs - zwart wit - grijs - zwart wit - grijs - zwart

Snelheid 180 dozen/u 150 dozen/u 150 dozen/u 150 dozen/u

Capaciteit 300 dozen 400 dozen 1500 dozen 1500 dozen

Lengte(mm) 2470 2155 4625 L1: 2150 - L2: 3031

Hoogte(mm) 950 1000 1000 1000

Diepte (mm) 350 670 670 670

Doosdimensies (mm) 20x15x50 tot 
100x140x220

20x15x50 tot 
100x140x220

20x15x50 tot 
100x140x220

20x15x50 tot 
100x140x220

Stroomverbruik (Watt) 45-90 35-75 35-75 35-75

VERGELIJK UW 
INLAADMODULES
Ontdek de kenmerken van elke inlaadmodule 
en vergelijk hun functionaliteiten.    

FOR YOUR 
PEACE OF MIND
Meditech begeleidt u op uw traject naar 
het automatiseren en digitaliseren van uw 
apotheek. 

Wij ontwikkelen en produceren 
apotheekrobots, robotupgrades zoals een 
automatische inlaadmodule, een ultrasnelle 
aflevermodule en digitale oplossingen zoals 
heldere aanraakschermen en externe 
service- en verkoopmodules.

Wij bieden u gemoedsrust door de hoge 
kwaliteit van onze producten en onze 
service.

Wij beschikken over een team van sales 
managers, projectmanagers en service
engineers om u te begeleiden vanaf het 
eerste gesprek tot de installatie en het 
reguliere onderhoud daarna.

DIENST NA VERKOOP 24/7 

Om een partnerschap op lange termijn op 
te bouwen, gaat onze service verder na de 
installatie van onze producten. 

Ons toegewijde serviceteam van ingenieurs 
staat altijd klaar om u te helpen met elk 
technisch probleem, hoe klein ook. 

U kunt ons dag en nacht bereiken.
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Lodewijk de Raetlaan 16
B-8870 Izegem
T +32 (0)51 31 21 81
E Info@meditech-pharma.com www.meditech-pharma.com


