SISTEMA DE UNITARIZAÇÃO DE DOSES
Você desejaria reduzir o custo do serviço de farmácia em até 30% sem nenhum investimento adicional?
Desejaria que, além de baixar o custo, tivesse mais segurança para seus profissionais e pacientes?
Além disso, que tivesse ainda rastreabilidade, gerando economia e controle de seus medicamentos?

A Sírius Tecnologia Ltda é uma nova empresa criada especialmente para atender a uma demanda de serviços
que após estudos e pesquisas descobriu-se estar carente em algumas áreas hospitalares, tais como:
- Administração de estoques de farmácia;
- Controle e rastreabilidade de medicamentos;
- Atendimento a clientes, desde a prescrição até o beira-leito, com segurança e economia.
Para estes serviços, serão utilizados equipamentos de grande tecnologia, desenvolvidos nos mais altos padrões
de qualidade internacionais, reconhecidos em vários países.
A Sírius é uma empresa administrada por profissionais experientes nas áreas de farmácia e ambiente hospitalar,
apresentando a solução para uma administração segura, eficiente e econômica, elevando o padrão de qualidade,
implantando rastreabilidade e minorando o custo em até 30% sem investimento inicial.
Mesmo com pouco tempo no mercado, a Sírius Tecnologia Ltda é hoje parceira de uma gigante espanhola, a APD
Algorítimos Procesos e Diseños, situada em Madrid, com distribuidores em vários países da Europa, América
Latina e Estados Unidos.
O diferencial será imediato e sem nenhum investimento. Bastando apenas a contratação da Sírius Tecnologia Ltda.
Entre em contato conosco e economize para investir em seu hospital, clínica ou distribuidora.
Faremos um estudo de viabilidade e apresentaremos as razões pelas quais seremos sua melhor opção.
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SEGURANÇA, RASTREABILIDADE E ECONOMIA
A Sirius Tecnologia Ltda possui amplo domínio tecnológico e pessoal específico para desenvolver soluções de
hardware e/ou softwares, mão de obra técnica especializada que trará segurança e confiabilidade às instituições
hospitalares.
Imagine o custo com embalagens de comprimidos, frascos e ampolas, cair até 30% de forma imediata sem que
se tenha de fazer nenhum investimento.
Caso sua instituição não tenha conhecimento do custo do processo de unitarização de medicamentos, a Sirius
vai à sua empresa, colhe os dados relativos ao custo, (pessoas, encargos, energia, tempo gasto, etc.) e elabora
uma planilha com o resultado. Mostra então quanto é o gasto (mensal e anual) e apresenta a economia após
contratação dos serviços Sirius. A partir daí, sem nenhum investimento suas tarefas passam para a Sirius e o
retorno em tranquilidade, segurança, liberação de pessoal para atendimento em outras áreas, fica com seu
hospital ou empresa.
A responsabilidade é da Sirius. A tranquilidade é sua.
O nível de segurança dará satisfação em sua instituição, elevando o valor de seus serviços e se qualificando
ainda mais para as certificações, além do controle sobre seus medicamentos.
Conheça esta solução, solicite uma visita de um dos nossos técnicos e comprove.
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