
DYANE SMARTCABINET 
 

Gestionarea articolelor medicale  
cu valori ridicate



Palex Medical 
 
Soluții inteligente cu tehnologie RFID:  
managementul stocului în timp real.
La Palex Medical, suntem dedicați sa oferim profesioniștilor din sistemul medical cele mai recente inovații. Divizia 
noastră de automatizare și inginerie are o experiență semnificativă în sectorul logisticii medicale. Oferim soluții 
automatizate, complete și adaptate pentru a facilita managementul resurselor și pentru a îmbunătăți calitatea 
îngrijirii pacienților în spitale. 

Având în vedere cheltuielile cu asistența medicală, accentul constant pus pe siguranța pacienților precum și 
presiunea zilnică asupra profesioniștilor din domeniul sănătății, sistemele care oferă procese logistice sigure și 
trasabile pentru produsele cu costuri ridicate sunt mai importante ca niciodată. 

Dyane SmartCabinet® este un cabinet inteligent cu acces restricționat, care utilizează tehnologia RFID, 
pentru a gestiona materialele cu costuri sau cerințe ridicate de trasabilitate către pacient. Datorită complexității 
gestionării acestor produse, utilizarea lor eficientă în punctele de consum și gestionarea optimă a stocului este 
absolut esențială. 

Software-ul DYANE, împreună cu integrarea în sistemul informațional spitalicesc (HIS), facilitează automatizarea 
proceselor administrative, scutește cadrele medicale de sarcinile administrative și le permite să se concentreze 
mai mult asupra îngrijirii pacienților.

Datorită R&D&I în domeniul RFID, am implementat cele mai inovatoare, robuste și 
fiabile soluții inteligente disponibile pe piață, făcându-ne unul dintre cei mai importanți 
producători europeni.
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Condiții de urgență
Sursă de alimentare continuă (UPS) 

care garantează funcționarea 
sistemului în timpul unei întreruperi 

a alimentării electrice.
Opțiune de deschidere manuală.

Utilizare
Interfață intuitivă cu 

ecran tactil.

Trasabilitate
Alerte pentru produsele care se 

apropie de data expirării. Identificarea 
produsului  în cazul unei semnalări 

privind  sănătatea pacientului.

Acces limitat și monitorizat
Identificarea prin parolă sau card 
personal. Istoricul accesărilor și 

a mișcărilor articolelor.

Fiabilitate
Lizibilitatea articolului indiferent 

de poziția sa în cabinet.

Alerte
Lămpi de avertizare și alarme 

pentru uși dezarmate sau  
deschise accidental.

Acces la informații
Generarea automată a comenzilor, 

rapoartelor regulate privind 
consumul și trimiterea datelor 

pentru generarea foilor de implant.

Informații 24/7
Informații disponibile în timp real 
de la orice dispozitiv conectat la 

rețeaua spitalului.

Sistem modular
Amenajare internă flexibilă și 

opțiunea de a spori capacitatea 
de stocare.

Pacienţii
Alocare către un pacient 
sau dertament dintr-un 

singur cabinet. 

    Model nou cu uși din sticlă.

    Ușurința de a putea fi integrat în 
sistemele informatice ale spitalului.

     Înregistrarea automată a mișcărilor interne și 
externe ale produsului, fără a fi necesară scanarea 
codurilor de bare sau tastarea butoanelor.

Dyane SmartCabinet® este un sistem de cabinete inteligente 
pentru gestionarea consumabilelor medicale cu valori ridicate.
Caracteristici inovatoare și unice ale sistemului Dyane SmartCabinet®
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Fluxul articolelor medicale cu Dyane Smartcabinet®

SECTORUL  
DE SĂNĂTATE

ZONA DE LOGISTICĂ

MAI MULT DECÂT UN CABINET RFID

SIGURANȚA PACIENTULUI

    Controlul produselor 
expirate.

    Identificarea produsului  
în cazul unui avertisment 
privind sănătatea 
pacientului.

PERSONALUL  MEDICAL

   Scutește cadrele 
medicale de sarcinile 
administrative și le permite 
să se concentreze asupra 
îngrijirii pacienților.

GESTIONAREA STOCURILOR

   Optimizarea spațiului pentru 
depozitare și aprovizionare.

   Timpul dedicat stocurilor și controlul 
produselor expirate a fost minimizat.

   Eliminarea erorilor asociate cu 
gestionarea manuală a inventarului și 
a buletinelor de consum.

BENEFICII 

VERIFICAREA 
COMENZILOR 

AUTOMATE

ETICHETAREA 
PRODUSULUI

REAPROVIZIONARE INFORMAȚII

 1. IDENTIFICARE

 2.  SELECȚIA PACIENTULUI

 3.  SCOATEREA PRODUSULUI

PROCEDURĂ 
CHIRURGICALĂ

RECEPŢIA ȘI INSPECȚIA 
PRODUSELOR

Returnare 
produs

Alocarea 
materialelor

 1. IDENTIFICARE

 2.  RETURNAREA 
PRODUSULUI
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TRASABILITATE

   Trasabilitatea completă 
a produselor din 
momentul în care 
ajung la spital și până 
în momentul utilizării în 
intervențiile chirurgicale.

INFORMAȚII

   Disponibilitatea informațiilor 
esențiale pentru luarea 
deciziilor strategice.

.    Informații în timp real cu  
mișcările interne și externe 
ale produselor

RECUPERAREA INVESTIȚIEI

   Acces controlat la materiale cu 
costuri ridicate și minimizarea 
pierderilor de materiale.

   Minimizarea pierderilor legate de 
expirarea produsului sau de uzura 
acestuia.

   Valoare redusă a stocului.

Seturi de coșuri Seturi de rafturi Volum de stocare mare Suport pentru catetere

Coșuri și tăvi potrivite  
pentru toate tipurile de 

produse.
Configurație  

personalizată.

Rafturi cu opritor pentru 
stenturi

Tavă specială de alunecare 
pentru materiale mari

4 suporturi de depozitare 
cu câte 4 cârlige și 4 

etichete

Ideal pentru oftalmologie, 
traumatologie sau chirurgie 

plastica

Ideal pentru materialul 
hemodinamic

Ideal pentru produse 
chirurgicale laparoscopice

Ideal pentru radiologia 
intervențională

CONFIGURAȚII TIPICE
Dyane SmartCabinet® este o soluție versatilă care se adaptează nevoilor fiecărui spital. Spațiul de depozitare poate 
fi extins chiar și prin instalarea de cabinete auxiliare conectate la cel principal.
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SOFTWARE-UL
Software-ul care gestionează Dyane SmartCabinet® se numește DYANE. Acesta gestionează, monitorizează și 
restricționează accesul în cabinet, înregistrează mișcările materialelor și generează comenzi automate pentru 
locul de utilizare.

De asemenea, generează rapoarte parametrizabile care permit analizarea datelor în timp real pentru a facilita 
luarea unor decizii eficiente.

SISTEMUL
Sistemul cuprinde două aplicații unice care oferă caracteristici diferite. 

PERSONALUL  
MEDICAL

Aplicație cu ecran tactil intuitiv  
și ușor de utilizat.

   Alocarea produselor pacienților sau 
departamentelor.

   Citirea automată a produselor returnate.

   Alerte pentru produse care au expirat sau se 
apropie de data expirării.

   Generarea automată a comenzilor.

   Căutarea pacienților în funcție de materialele 
alocate.

   Capacitate de căutare a stocului.

   Întoarcerea produsului la spațiul general de stocare.

PERSONALUL  
ADMINISTRATIV / LOGISTIC

 Gestiunea online, configurarea  
și generarea rapoartelor.

   Exploatarea datelor prin intermediul funcționalității 
avansate de căutare parametrizabile:
•  Mișcările inventarului.
•  Alocări și returnări.
•  Stocuri și inventare.
•  Trasabilitate și expirare.

   Acces la informații de la orice dispozitiv conectat 
la rețeaua spitalului pentru utilizatorii care sunt 
inregistrati în software-ul Dyane.

   Parametrizarea articolelor.

   Gestionarea utilizatorilor și definirea rolurilor acestora.

   Tipărirea etichetei.

Aplicație complet  
proiectată și implementată  
de Palex Medical

garantând un control complet asupra 
caracteristicilor și modulelor sale constitutive, 
fără a trebui să se bazeze pe terți.
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Scăderea cu 20,10% a 
consumului de produse (pierderi 
și controlul datelor expirării).

Reducerea stocurilor cu 24,42% 
(de la 401 până la 295 de unități, 
de la 413.273,36 euro până la 
312.353,22 euro).

Scăderea cu 100% a timpului 
necesar monitorizării nivelurilor 
stocurilor și a produselor 
expirate.

Scăderea cu 95,83% a 
comenzilor urgente (de la 
3,60% la 0,15%).

Scăderea cu 40% din valorea 
stocului. A fost eliminat unul 
dintre cele două depozite.

Reducerea cu 94,96% a numărului 
de produse expirate (de la 158 
unități/an până la 8 unități/an).

Reducerea cu 60% din timpul 
personalului medical necesar alocării 
produselor către pacienți și îndeplinirea 
sarcinilor administrative aferente.

POVEȘTI DE SUCCES

Setarea spitalului în care se administrează achiziția produselor - intervalul de timp de 1 an;  

DOMENIU: chirurgie;  TIPUL DE PRODUS UTILIZAT: material pentru chirurgie laparoscopică.

Stabilirea zonei spitalului în care se va administra depozitarea produselor - interval de timp de 1 an;  

ZONĂ: hemodinamică; TIP DE PRODUS STOCAT: Stenturi.

Soluții pentru o nouă eră a 
managementului



AUTOMATION AND ENGINEERING DIVISION 
Silici, 105. 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), Spain
T +34 934 006 671 F +34 934 006 501
palexmedical@palex.es   
www.palexrfid.com
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DYANE SMARTCABINET
Soluţie inteligentă RFID pentru gestionarea  

materialelor cu cost ridicat

Reprezentant unic pentru România și Bulgaria: 
Kapamed International SRL
Str. Moș Ion Roată, Nr.1, 400397, Cluj-Napoca, România
Tel./Fax: +4(0)264.550.577 
E-mail: office@kapamed.ro
 www.kapamed.ro


