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Intelmedical Poland – obieg leków w szpitalu 

Wózki do transportu 
leków 

Komputery mobilne 
(COW) 

Automatyczna 
dystrybucja leków 

Intelmedical Poland Sp. z o.o. Sp. k. jest dynamicznie 

rozwijającą się firmą działającą na polskim rynku 

ochrony zdrowia w obszarze farmacji szpitalnej, 

onkologicznej oraz oddziałów szpitalnych. Firma 

oferuje rozwiązania mające na celu ograniczenie 

kosztów, a także poprawę wydajności pracy 

personelu oraz bezpieczeństwa pacjentów. 

Intelmedical Poland jest dystrybutorem 

innowacyjnych produktów z zakresu sprzętu 

medycznego oraz teleinformatyki i automatyki 

szpitalnej takich marek jak m.in. Metro, Picklog, 

Strocar i Pharma Engineering. 
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Mobilne Stacje robocze 

Intelmedical Poland oraz Metro oferują mobilne stacje robocze ułatwiające przeglądanie i prowadzenie 

dokumentacji medycznej, a także umożliwiające bezpieczne dostarczanie leków do łóżek pacjentów. 

FLO 1570 FLO 1870 FLO 1770 / 1770Rx 

MetroMount 

 
Zalety 
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Zalety  mobilnych stacji roboczych 

Zalety z perspektywy personelu lekarskiego 
 
• Wygodne przeglądanie i uzupełnianie 

elektronicznej dokumentacji medycznej 
pacjenta przy jego łóżku 
– Pełna klawiatura i mysz 
– Ta sama aplikacja, co na komputerze w 

gabinecie lekarskim 
– Nie ma ryzyka takiego, jak przy korzystaniu z 

tabletów: np. przenoszenia infekcji po 
odłożeniu tableta w celu zbadania pacjenta 

• Wysokiej jakości obrazy. Możliwość 
stosowania monitorów diagnostycznych 

• Możliwość łatwego wprowadzania zleceń 
lekarskich 

• Możliwość wykonywania konsultacji 
zdalnych i telemedycyny 

 

 
 
 



Zalety  mobilnych stacji roboczych 

Zalety z perspektywy personelu 
pielęgniarskiego 
 
• Wygodne odnotowywanie w systemie 

wykonania procedur pielęgniarskich 
– Pełna klawiatura i mysz 
– Ta sama aplikacja, co na komputerze w 

dyżurce 
– Wygodne korzystanie z czytników kodów 

kreskowych 

• Możliwość łatwego i bezpiecznego 
transportu leków, materiałów 
medycznych i drobnego sprzętu 

• Szereg dodatkowych akcesoriów jak 
np. uchwyt na rękawiczki 
jednorazowe, na płyn do dezynfekcji, 
szuflady 

• Możliwość pracy na stojąco i na 
siedząco 

 

 
 
 



Zalety  mobilnych stacji roboczych 

Zalety wózków z modułem na leki 
 
• Bezpieczny i wygodny transport leków 

do łóżka pacjenta 
• Możliwość wcześniejszego 

przygotowania leków do podania i 
przechowania ich w bezpieczny 
sposób 

• Bezpieczeństwo pacjentów. 
Wyeliminowanie pomyłek w 
sięgnięciu po niewłaściwy kieliszek z 
lekiem 

• Łatwa identyfikacja pacjentów oraz 
leków z wykorzystaniem kodów 
kreskowych 

• Odnotowanie podania leków w 
systemie bezpośrednio przy łóżku 
pacjenta 

 

 
 
 



Zalety  mobilnych stacji roboczych 

Zalety z perspektywy działu IT 
 
• Wózki wyposażone są w standardowe 

komputery PC lub terminale. Mogą być 
również dostarczone bez komputerów w 
celu wykorzystania laptopów będących już 
w posiadaniu szpitala lub zakupionych u 
innego dostawcy 

• Możliwość instalacji dowolnego systemu 
operacyjnego i dowolnego klienta HIS 

• Brak konieczności administrowania 
dodatkową aplikacją mobilną 

• Różnorodne opcje zasilania bateryjnego 
oraz możliwość zasilania z baterii własnej 
laptopa 

• Możliwość stosowania czytnika Smart Card 
w celu korzystania z podpisu 
elektronicznego 

• Łatwe zarządzanie flotą. 
• 5 lat gwarancji mechanicznej 

 

 
 
 



Możliwość pracy stojącej i siedzącej 

Trwała i lekka konstrukcja 
(tylko 28kg) 

 

Pasuje do większości 
laptopów 

 

Wiele opcji zasilania 
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Wybrane akcesoria opcjonalne 

Uchwyt na rękawiczki Uchwyt na ostre przedmioty Uchwyt na kubki 

Kosz frontowy Kosz z przegródkami Mały kosz na materiały 

Moduł SecureRx 

Kosz dodatkowy 



Wybrane akcesoria opcjonalne 

Uchwyt kosza na odpadki Uchwyt na kubki i kieliszki Uchwyt na płyn do dezynfekcji Uchwyt na dokumenty 



Wybrane akcesoria opcjonalne 

Dodatkowe rączki 
Ergonomiczne rączki są tak 
umiejscowione, aby ułatwić 
mobilność wózka 

Dodatkowa podstawka i 
podświetlenie 
Podstawkę pod klawiaturę i mysz można w 
łatwy sposób umieścić pod wybranym kątem, 
aby uzyskać maksymalną ergonomię 
zarówno podczas pracy stojącej jak i 
siedzącej 



Wybrane warianty szuflad 



 

Podawanie leków 



 



 



 



Wybrane akcesoria opcjonalne – moduł lekowy 

Stacja 1770Rx łączy w sobie wydajność i dostępność stacji 
roboczej FLO 1770 z dokładnością i bezpieczeństwem modułu 
dostarczania leków Metro SecureRx. Rezultatem jest rozwiązanie 
zaprojektowane do poprawy  obiegu leków w szpitalu 
zapewniające pielęgniarkom informacje i dostęp do leków tam, 
gdzie jest to najbardziej potrzebne – przy łóżku pacjenta.  
 
Łatwe do wykorzystania oprogramowanie, indywidualne kasetki dla 
każdego pacjenta czynią 1770Rx idealnym rozwiązaniem do 
dostarczania leków bezpośrednio pacjentom 

FLO 1770 Moduł leków SecureRx i 
skaner kodów 

Hybrydowa stacja 
robocza 



Moduł SecureRx 

Łatwe do użycia 
oprogramowanie 
umożliwia 
bezpieczne 
zarządzanie 
lekami 

Do 12 
indywidualnych 
kasetek dla 
pacjentów 

Dokładne i bezpieczne podanie 
leków. Oprogramowanie SecureRX 
pozwala na łatwe i bezpieczne 
podanie leku 12 pacjentom 
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FLO 1570 

Mobilna stacja robocza wyposażona 
w laptopa 
 
• Może być wyposażona w 

dodatkowe zasilanie bateryjne 
lub wykorzystywać baterię 
własną laptopa 

• Może być wyposażona w 
wymienione wcześniej akcesoria 
dodatkowe, szuflady i moduły na 
leki 

• Wyposażona w ochronę 
antydrobnoustrojową Microban 
zabezpieczającą przed 
namnażaniem się bakterii i pleśni 

• Przystosowana do laptopów o 
wymiarach 406mm x 279 mm x 
43 mm lub mniejszych 

 

 
 
 



Flo 1770 

Mobilna stacja robocza z 
dodatkowym monitorem 
 
• Wyposażona w dodatkowe 

zasilanie bateryjne 
• Może być wyposażona w 

wymienione wcześniej 
akcesoria dodatkowe, szuflady 
i moduły na leki 

• Wyposażona w ochronę 
antydrobnoustrojową 
Microban zabezpieczającą 
przed namnażaniem się 
bakterii i pleśni 

• Przystosowana do laptopów, 
terminali lub komputerów 
typu mini-pc 



Flo 1870 

Mobilna stacja robocza do 
zaawansowanych zastosowań 
 
• Wyposażona w dodatkowe zasilanie 

bateryjne 
• Może być wyposażona w wymienione 

wcześniej akcesoria dodatkowe, 
szuflady i moduły na leki 

• Wyposażona w ochronę 
antydrobnoustrojową Microban 
zabezpieczającą przed namnażaniem 
się bakterii i pleśni 

• Przystosowana do laptopów, 
terminali lub komputerów typu mini-
pc 

• Może być wyposażona w dwa 
monitory lub monitor diagnostyczny 



Systemy ścienne MetroMount 

 

Systemy ścienne MetroMount 

pozwalają na uzyskanie dostępu do 

komputerów na wyciągnięcie ręki. 

Oferują wysoką wytrzymałość, a ich 

nośność pozwala na utrzymanie 

monitora ważącego do 18kg. Nawet z 

takim obciążeniem umożliwiają łatwą 

regulację wysięgnika jedną ręką, w 

celu uzyskania wygodnej pozycji do 

pracy. 

 



Systemy ścienne MetroMount 

Kompaktowy design pozwala 
na przechowywanie w 
odległości 10-18cm od 
ściany oraz wydłużenie 
wysięgnika do 140cm 
podczas użytkowania 

 



Dystrybucja leków – model zautomatyzowany 

Dyżurka Sala chorych 

Zautomatyzowana 
Szafa 

Dystrybucyjna 

Dostawa 
leków na 
oddział 

Leki w aptece 
szpitalnej w 
postaciach 

handlowych lub 
Unit Dose 

Dystrybucja i 
weryfikacja 

ostateczna („przy 
łóżku pacjenta”) 

Apteka 

Mobilna stacja robocza 
z modułem lekowym 

Oddział 



KONTAKT: 
Maciej Kasztelan 
Prezes Zarządu 

 
maciej.kasztelan@intelmedical.pl 

+48 604 404 422 


