
www.sumetzberger.com

Rörpostsystem för sjukhus

Varenda sekund räknas



Den kompetenta partnern för rörpostsystemslösningar 

Sumetzberger leder den teknologiska utvecklingen av högkvalitativa rörpostsystem anpassade för sjukus, butiker,

industrier och adminstrativa enheter. Årtioenden av erfarenhet har givit oss den nödvändiga expertisen att utvecklas 

till att vara ledande innovatören. Vi på Sumetzberger tillverkar och utvecklar alla komponenter samt sköter all 

mjukvaruutveckling under samma tak och kan därför anpassa omfattande skräddarsydda helhetslösningar samt bidra 

med konsultation, utbildning och support.

Sumetzberger rörpostsystem

På utflykt med familjen En pojke hoppar 
ur bilen utan att 
se sig för...

...och springer rakt in i 
motgående trafik.

Kampen mot klockan



Flexibilitet genom trendsättande teknologi  

Sumetzberger ser sig själva inte enbart som den ledande tillverkaren i världen utan också som en utvecklare av 

avancerade lösningar. Vår egen utvecklingsavdelning ansvarar för kundanpassade lösningskoncept vilket gör att

vi på ett snabbt och flexibelt sätt kan uppfylla våra kunders krav och önskemål.

Rörpostsystemet i centrum av den moderna kliniken

•	 Effektivare	sjukvårdspersonal	som	slipper	slösa	tid	på	att	springa	ärenden.
•	 Automatiserade	blodtransporter	förhindrar	spridning	av	kontamination.
•	 Centraliserade	lablösningar	som	fortlöpande	tar	emot	prover	från	alla				
provstationer och avdelningar.
•	 Kortare	operationstider,	frusna	delar	tas	omedelbart	emot	direkt	på	
patologiavdelningen.
•	 Fullt	automatisk	i-		och	utlastningsteknologi	optimiserar	processen.
•	 Fullt	automatisk	utlastning	spar	tid	och	platsutrymme.

Blodprovstransport 
– snabb och säker.

På sin destination har man segrat i 
sin kamp mot klockan.

Tack så mycket! Pojken 
kommer snart bli frisk 
igen.

Kampen mot klockan
www.sumetzberger.com



„Power	transfer“-lösningen

Blodprover

Blodtransfusionspåse

Tidsbesparande.   Transporterar över långa distanser över korta ögonblick.

Ökad produktivitet.   Doktorer och övrig sjukvårdspersonal kan koncentrera sig på det som är viktigast | Kvalificerad 

personal förlorar inte dyrbar tid på att springa ärenden | Maxbelastade labperioder och flaskhalseffekter kommer att reduceras | 

Detta medför effektivare analyser och snabbare resultat och reducerar personalens arbetsuppgifter.

Utrymmesbesparningar.   Optimerar organisationens processer | Faciliteterna på lab och apotek kan nyttjas på ett 

mer centraliserat och effektivare sätt | Rörpostsystemet ökar effektiviteten då det ersätter personal som springer ärenden vilket 

medför minskad underbemanning på avdelningarna.



Kapacitet på högsta nivå

Urinprover Mediciner

Touchskärm



Kapacitet på högsta nivå
www.sumetzberger.com

Vävnadsprover

Specialpatron för frusen plasma

Förbättrad säkerhet och hygien.   Maximalt skydd mot läckage skyddar utrustning och användare från 

kontaminering. | Kontaminerad luft skyddas från spridning mellan avdelningarna | Enkelt rengörande och desinfektarande i 

enlighet med hygienstandarder.

Inga kvalitétsförluster.   Stötfria och mjuka transporter | Varierad transporthastighet.

Ekonomisk effektivisering.   Ingen personal som springer 

ärenden	|	Enkel	och	säker	hantering	|	Kort	amorteringsperiod	-	1-2	år.



Era fördelar
RFID	teknologi	|	kvalitetsförbättringar	i	logistik-kedjan	|	reducerar	felkällor,	bättre	patientvård	|	ökad	adminstrativ	effektivitet	|	

snabbare hantering av prover | efterföljer alla dataskyddsregler | användarvänligt genom grafiska översiktspaneler | integrering i 

sjukhusets	IT-system	|	överföring	av	viktig	information	som	transportstatus	och	ankomstnotifiering.

Sumetzberger rörpostsystem. Varenda sekund räknas.

Loading...

Infälld station På apoteket Användare-id

Flermottagningsstation Övervakning

Blodprovstransportör	enligt	EU-direktiv	2002/98/EG.

Det intelligenta rörpostsystemet.



Riskhantering för säkra transporter
Dokumentation	av	patronens	transport	med	definierat	innehåll.		|	Länkar	all	logistikdata:	användardata,	patron-id,	station	

och	sänddata.	|	Statistisk	analys	och	hantering	av	all	data.	|	Integreringsmöjligheter	med	andra	id-system	som	tex.	EAN-kod.	|									

Riskfri hantering: enbart behörig personal har tillträde till stationerna.

Laboratorieautomatisering Patron för automatisk utlastning 
med provrörsinsatshållare

Automatisk	ilastning
med apoteksrobot

Optimerade processer genom automatisk anslutning till lab och apotek

•	 Ingen manuell hantering av patroner.
•	 Ökad	produktivitet	och	kvalitét	på	lab	genom	automatisering.
•	 Ingen	bakteriespridning	tack	vare	helautomatisk	patronhantering.
•	 Ökad	flexibiliet	och	utrymmesbesparande	tack	vare	innovativ	design.
•	 Tillgänglighet	dygnet	runt.
•	 Tomma	patroner	sänds	inte	tillbaka,	eller	sparas,	manuellt.
•	 Konstant	tillgänglig	att	leverera	medicin	genom	helautomatisk	hantering.
•	 Centraliserad	medicinförvaring	för	mer	utrymme	och	mindre	lager.

Det intelligenta rörpostsystemet. Automatisk	ut-	och	ilastning

Med reservation för ev tryckfel, översättningsfel eller uppdateringar.



Framgång genom erfarenhet, kunskap och service
Alla	kundspecifika	lösningar	är	resultatet	av	flera	års	erfarenhet	och	expertis	av	våra	kompetenta	ingenjörer	och	tekniker.	

Vi erbjuder kompletta lösningar från en källa, inklusive konsultation och support från våra specialister.

Pharmaceuticals Auto	unload	station Automated	unloading

Dagens teknologi
www.sumetzberger.com

Med reservation för ev tryckfel, översättningsfel eller uppdateringar.



Sumetzberger	-	den	ledande	innovatören	inom	rörpostsystem	
Sumetzberger är ett familjeföretag specialiserat inom området sjukhuslogistik. Företagets distributionsnätverk omfattar 

52	nationella	branscher.

Distributionsteamet inklusive 
VD Walter Sumetzberger

Teknikteamet CEO	Wolfgang	Sumetzberger

Ing.	Sumetzberger	GMBH,	A	1110	Wien,	Leberstrasse	108
Tel:	+43	1	74035	-	0,	fax	+43	1	74035	-	300
pt.sales@sumetzberger.at  www.sumetzberger.com

MALAySIA
Supportcenter

COSTA	RICA
Supportcenter

Sumetzberger rörpostsystem världen över
www.sumetzberger.com

WIEN
Huvudkontor

Friendship	Hospital,	Peking UKE,	Hamburg yangsan	University	Hospital,	Busan

FRANKRIKE
Supportcenter
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Distributör Sverige:
TRP	Teknik	AB,	Ellipsvägen	5,	141	75	Kungens	Kurva	
Tel:	+46	8	556	413	50
info@trpteknik.se  www.trpteknik.se


