
Athos uniBot - O único sistema robotizado de corte e reenvazamento automático para qualquer formato 
disponível no mercado.  
Athos uniBot é um sistema robotizado, desenhado e fabricado pela  APD para envazamento em doses 
unitárias de forma totalmente automática, trazendo segurança, otimização, controle do serviço de 
fracionamento da farmácia e melhor gerenciamento da capacidade de produção. 
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 O robot Athos uniBot oferece ao farmacêutico um sistema 
confiável,  rápido  e   testado  na  automatização  do 
processo de corte, de blisters e envelopamento de 
comprimidos, além de ampolas, frascos e seringas
com garantia total de rastreabilidade de todo o processo.
O envazamento automático em doses unitárias 
simplifica o processo de envelopamento e fornece a 
garantia de identificação, mediante um código único 
reduzindo praticamente a zero os erros de dispensação
para os pacientes aumentando assim a segurança.
Possibilita desta forma que a enfermagem possa 
comprovar eletronicamente que o medicamento 
administrado está totalmente de acordo com a 
prescrição médica específica para o paciente.
 

Características Principais
Função de identificação automática de blisters,
frascos e amplolas devido ao uso do leitor de
código de barras 1D/2D e o leitor RFID;

Corte dos blisters/envasados, mantendo as suas 
características originais, atendendo as normas de 
conservação e controle de data de expiração da 
validade prescrita pelo fabricante;

Integração com o catálogo de medicamentos e o 
diretório ativo do hospital;

Ergonomia e desenho, melhorando o ambiente
de trabalho.
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