
Máquina de Selagem  

Flash Sealer 

Instruções de Utilização 



Flash Sealer 
Concebida para selar blisters  

através do Sistema Multi-dosagem Pill Pack  

(Plástico ou em cartão) 

 



Como utilizar a Máquina de Selagem  

Flash Sealer 

• A Flash Sealer, tem um cabo de 
alimentação que é introduzido na ficha.  

• A máquina trabalha com a potência de (220 
volts) 

A Flash Sealer só aquece quando se encontra na posição 

de fechada. Quando a abrir arrefece naturalmente 



Como utilizar a Máquina Flash Sealer: 
continuação 

• A máquina está na posição de 

fechada ,quando desembalada. 

• Para abrir a Flash Sealer, pressionar  

com o dedo, o botão que se encontra 

na parte frontal da máquina. 

• A máquina irá abrir-se de seguida. 



Como utilizar a Máquina Flash Sealer: 
continuação 

• Na caixa superior (controle da 

máquina) estão duas luzes 

indicadoras,verde e vermelha, 

referentes ao sistema electrónico. 

• O interruptor  de alimentação negro 

que se encontra na parte trazeira vai 

ligar/desligar a máquina. 

• Com a máquina na posição de aberta  

liga-se e acender-se-á a luz verde na 

parte superior da máquina.  

• Deve fazer-se um ciclo prévio para 

aquecimento da Flash Sealer. 



Como selar um blister no sistema de Multi-

dosagem Manrex  

 

• Colocar o blister na moldura 

de selagem da máquina após 

a distribuição dos 

medicamentos , sobrepondo 

de seguida a folha de papel 

de aluminio sobre o blister. 

• Fechar a Flash Sealer e 

acender-se-á as luzes verde e 

vermelha.  



Como selar um blister no sistema de Multi-

dosagem Manrex : 
 

• Recomenda-se que se faça um ciclo (em vazio) de 
aquecimento antes da 1ª selagem , para a máquina 
ficar ligeiramente quente e com isso diminuir o 
tempo de selagem.  

• Com a máquina quente um ciclo normal demora 
entre 5 a 7 segundos. 

• Quando a luz vermelha se apagar, significa que a 
selagem está efectuada. 

• Abrir a “Flash Sealer” retirando o blister selado. 

 

 
Como alternativa a embalagem selada, pode ficar na moldura de selagem até quando for 

necessário selar novo blister. Nenhum dano é causado à medicação preparada ,pois após a 

selagem a máquina desliga apagando a luz vermelha. 



Nota importante: 

 

A selagem é mais eficaz quando a máquina é pré-aquecida 

reduzindo significativamente o tempo de selagem. 


