Pela primeira vez, uma empresa Portuguesa, pode fornecer uma solução completa e inovadora
para a Comunidade e Instituições
Organizar e gerir a medicação através do Sistema de Medicação Multimeds, permite um nível
de autonomia, mas sobretudo de valor acrescentado para o paciente, promovendo a
acertividade na toma e eliminando a possibilidade de erro. Garantir que o medicamento certo,
na hora certa e na dose certa seja administrado ao paciente certo.
O Sistema de Medicação Multimeds consiste em ajudar os prestadores dos cuidados de saúde
em salvar vidas eliminando os erros de medicação.

MultiMeds oferece a oportunidade e inovação na gestão da medicação, melhorando a
qualidade de serviço prestado aos pacientes, quer seja na Instituição, no domicilio ou na
Farmácia.

Blisters removíveis para maior comodidade do paciente
Blisters de grande de volume para melhor distribuição
da medicação
Um código de cores, fácil de destacar a unidade de toma
Um produto premium de valor acrescentado.
Uma inovação Irlandesa pela 1ª vez em Portugal

Sistema Medicação MultiMeds – Os nossos sistemas podem ser usados nas Instituições,
na Comunidade, Centro de dia, Apoio domiciliário de enfermagem e na Farmácia

Sistema de Medicação MultiMeds - Multi Dose
MultiMeds é um novo sistema patenteado de medicação, com dosagem Multidose. Ele foi
projetado para uso em ambientes de Cuidados Comunitários e Institucionais
O sistema é em si uma construção de uma peça com 28 tomas individuais, que se destacam,
promovendo o rigor e acertividade no momento de tomar a medicação, podendo ser utilizados
como sistema de ciclo semanal ou mensal.

Sistema Semanal
Sistema de Medicação Multimeds semanal com 4
momentos de administração de medicamentos,
Peq.Almoço / Almoço / Jantar / Deitar .
Equivale a um sistema por semana, para cada
paciente.

Sistema Mensal
Como um sistema mensal, cada sistema corresponde a
uma cor para um período 28 dias de toma
O Sistema MultiMeds é único, os blisters individuais
são "destacáveis" podendo retirar do sistema, apenas a unidade de toma (blister) que se
pretende administrar.
A unidade de toma, permite uma administração segura e precisa do medicamento na presença
do paciente, sem a necessidade de contacto entre o prestador de cuidados e a medicação.
A tampa de cartão, se necessário pode ser preenchida, com todas as indicações, dos
medicamentes que contém cada unidade de toma.
MultiMeds é um produto e marca registrada de propriedade da Medication System, Ltd, sendo
distribuído em exclusivo para Portugal pela GMR PLUS.

