
NutriMix® TPN Karışım Hazırlama (Compounder) Sistemi



 NutriMix® TPN Karışım Hazırlama (Compounder) Sistemi 
güncel üst düzey otomasyon teknolojisini 

kullanarak 24 farklı sıvının bir kaynağa güvenli ve 
hızlı bir şekilde aktarılması için en ideal çözümü sunar.*

*NutriMix® Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı tarafsız kalibrasyon ve deney laboratuvarları 
tarafından ilgili test metotları ile kontrol edilmiş ve yapılan ölçümler sonucunda 

tüm testlerden başarı ile geçmiş ve valide edilmiştir.





NutriMix® manuel dolum vb. kaynaklı kontaminasyon 
risklerini en aza indirir
• 24 farklı kaynağı aynı anda cihazda kullanabilecek yapıda kanal sistemi
• Büyük hacimli şişe, torba, enjektör ve flakon gibi tüm kaynaklarla 
   çalışma imkanı
• 0,1 ml’den başlayan hacimlerde sıvı gönderimi
• Kapalı sistem çalışma özelliği
• Tüm ürünlerde steril – apirojen paketleme ve biyouyumluluk*
* Biyouyumluluk kapsamında Sitotoksisite, İritasyon, Sensitizasyon, Hemolitik Etki, Akut Sistemik Toksisite testleri 
  TÜBİTAK ve HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ tarafından yapılmıştır.

NutriMix® kullanıcı hatalarının 
önüne geçer
• Özel ilaç gönderim sıralama düzeni
• Hasta/ürün tipine göre güvenlik bariyerleri ve uyarıları
• Farklı kullanıcı tanımlama ve yetkilendirmeleri
• Barkod okuyucu ve özel etiketleme sistemi ile doluma     
   otomatik başlama ve hasta/order eşleştirme özelliği
• Çökelme önleyici uyarı sistemi     
   otomatik başlama ve hasta/order eşleştirme özelliği

NutriMix® üstün güvenlik ve donanım 
özellikler sunar
• Hassas step motorlu pompa sistemi ve uyumlu setleri sayesinde     
   en küçük hacimlerde dahi en doğru volümetrik dolum
• Özel tartı ünitesi ile dolumun bağımsız gravimetrik analizi ve 
   hata oranı tespiti
• Hava kabarcığı, tıkanıklık, kapak sensörleri ve uyarı mekanizmaları 
   ile hatalı dolumları engelleme imkanı
• Yapılan doluma ait detaylı raporlama
• Dolum öncesi/sonrası etiketleme sistemi
• Kullanılan sarf malzeme ve ilaçların hasta/ürün 
   eşleştirmesi sayesinde maksimum izlenebilirlik imkanı
• Güç ünitesi sayesinde elektrik kesintilerinden ve 
   gerilim farklarından etkilenmeden dolumlara 
   devam etme imkanı



NutriMix® kullanıcı dostu ve ergonomiktir

NutriMix® ilaç ve zaman tasarrufu sağlar
• Hızlı ve kolay günbaşı işlemleri
• Hızlı reçete giriş ve onay mekanizmaları
• Gün içinde aynı transfer set ile sınırsız kaynak 
   solüsyon kullanımı
• Hızlı ve güçlü pompa yapısı ile 1000ml/dk hızında 
   dolum imkanı

• Dokunmatik akıllı ekran ve kullanıcı dostu kolay arayüz
• Hızlı ve kolay order planlama ve arama özelliği
• Cihaz başında order planlama ve etiket basma imkanı
• Anlık kaynak solüsyon hacim bilgisi ve yetersiz kaynak sıvı 
   miktarı uyarıları
• Dolum öncesi/sonrası etiketleme sistemi
• Farklı ilaç birimleri kullanılarak order girişi imkanı 
   (mg, ml, mEq, IU, vb.)
• Talep edilen tüm order bilgileri ile ilgili dolum öncesi ve/veya
   sonrası etiket çıktısı alma imkanı
• Lipit ayrı (2in1) TPN hazırlamaları için ayrı lipit etiketi çıktısı 
   alma imkanı
• Etiketteki barkodu okutma ile doluma otomatik başlama özelliği
• Özel askı sistemi sayesinde ek bir donanıma gerek kalmadan 
   tüm solüsyonları cihaza yükleme imkanı



Havalandırmasız 
yüksek hacim transfer seti

NutriMix®,  NutriSoft® Order Planlama 
ve Cihaz Yönetim Yazılımı ile üstün ek 
yazılım özellikleri sunar

>Tüm sistemi tek yazılımla kontrol edebilme ve 
  cihazın iş akışını uzaktan takip 
> Birden fazla cihazın merkezi server mimarisi 
   ile kontrolü
> Aynı ağda birçok farklı noktadan order girişi
> İnternet üzerinden e-order altyapısını kullanarak 
   order girişi
> Farklı dillere uyarlanabilen yazılım altyapısı
> Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile 
   entegrasyon imkanı
> Cihazla kablolu/kablosuz olarak haberleşme 
> Cihazın tüm işlem adımlarını (log kayıtlarını) 
   arşivleme
>Tüm istatistiksel verileri detaylı olarak raporlama
> Arızalara uzaktan müdahale ile hızlı arıza giderimi



Barkod Okuyucu

0.2 μm pozitif membranlı 
bakteri, mantar, 

endotoksin filtresi

Işıktan Korumalı 
Eva Torba

Transparan 
Eva Torba

Kalibrasyon AğırlığıTermal Etiket Yazıcı Güç Ünitesi

NutriMix® Kullanılan Sarflar

Çoklu Seçici Valf Set

Yan Aksesuarlar

• Torba, Şişe, Flakon ve Enjektör  
  tipli kaynak solüsyonlara uyumlu   
  transfer set ürünleridir.
• 24 saat boyunca kullanıma 
  uygundur.
• DEHP ve Lateks içermez.
• Steril – Apirojen ambalajlıdır.

• Tüm transfer setlerin bağlandığı 
   ana aktarım ürünüdür.
• 24 saat boyunca kullanıma   
   uygundur.
• DEHP ve Lateks içermez.
• Steril – Apirojen ambalajlıdır.

• 0,2 μm bakteri/endoksin filt-     
   resi ve 1,2 μm’ luk lipit filtresi 
   ile damar yolunda partikül oluş-
   masının önüne geçer.
• Bir bütün olarak ışıktan koruma 
   sağlayarak UV ışığının olumsuz 
   etkilerini engeller.
• Hastaya lipitin ayrı bir yoldan 
   gitmesine olanak verir.
• 3’lü kapaksız bağlantı hattı ile 
  güvenli ve kolay bir uygulama     
  imkanı sağlar.
• DEHP ve Lateks içermez.
• Steril – Apirojen ambalajlıdır.

• EVA (Etil-Vinil Asetat) yapıdadır.
• 290 ile 450 nm frekans 
   aralığında ve % 94 - 99 oranında   
   ışıktan korumalı ve ışıktan 
   korumasız torba tipleri mevcuttur.
• 150ml, 250ml, 500ml, 1000ml,   
   2000ml, 3000ml, 4000ml’lik 
   hacim seçenekleri mevcuttur.
• DEHP ve Lateks içermez.
• Steril – Apirojen ambalajlıdır.

Transfer Setleri Ürün Kodu

KS-124

KS-125

KS-126

KS-127

KS-128

KS-0025
KS-0050 
KS-0100 
KS-0200 
KS-0300
KS-0400
KS-1015 
KS-1025
KS-1050
KS-1100
KS-1200
KS-1300
KS-1400

KS-4250

KS-4500 

KS-4000

Ürün Özellikleri

1,2 μm filtreli
Lipit Transfer Hattı

Işıktan Korumalı 
Eva Torba

3’lü Ven Valfli 
Bağlantı Hattı

Işıktan Korumalı 
Luer-Lock Lipit Enjektörü

Havalandırmasız 
yüksek hacim transfer seti

Havalandırmalı
 yüksek hacim transfer seti

Havalandırmalı düşük 
hacim transfer seti Enjektör transfer seti
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Neonatal Setleri

TPN Torbaları

STERILE EO

STERILE EO

STERILE EO

STERILE R

LATEX

LATEX

LATEX

LATEX

DEHP

DEHP

DEHP

DEHP
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