
DO RECEBIMENTO DA 
PRESCRIÇÃO MÉDICA À 
INSPEÇÃO FINAL DO PRODUTO

ASSEGURANDO
O PREPARO
DA FÓRMULA 
PRESCRITA: 



A FAMAP conta com uma equipe 
de atendimento capacitada, que 
ao receber as prescrições médicas, 
realizam uma conferência dos 
requisitos básicos necessários, 
como a legibilidade, data e 
assinatura médica.



A partir da entrada desta prescrição para a 
produção, é gerada uma ordem de 
preparo, que contém as informações de 
partida de todo o processo produtivo, 
garantindo a rastreabilidade. 
As ordens de preparo e os rótulos da NP 
são conferidos e confrontados com os 
dados da prescrição médica. Dessa forma, 
é realizada uma dupla checagem, 
garantindo a segurança deste processo. 
Após as conferências, a NP será preparada 
em um misturador automático.



A prescrição de NP realizada no Famap Virtual web é exportada 
diretamente ao Sistema de Gestão Famap gerando uma ordem de preparo 
com código de barras. Neste processo não há transcrição da prescrição, o 

que contribui com um grande avanço para a segurança do paciente.

Integração Famap Virtual X Sistema de Gestão Famap
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O equipamento utilizado pela FAMAP, 
para a manipulação de nutrição 
parenteral, é o EXACTAMIX 2400. 
Ele possui um Sistema de 
bombeamento automatizado dos 
ingredientes estéreis conectados ao 
equipamento até  à solução final: a 
bolsa do paciente.
O equipamento utiliza uma 
dispensação volumétrica para 
transportar o líquido, com verificação 
gravimétrica para checar o peso final 
da bolsa de destino.



Diariamente, durante o processo
de montagem do Exactamix, é
realizada a calibração de sua
célula de pesagem com peso
padrão e a calibração da bomba,
para assegurar a dispensação dos
volumes pretendidos de cada
ingrediente.



Utilizando uma fórmula fornecida 
eletronicamente, por meio da 
leitura do código de barras da 
ordem de preparo, o 
equipamento retira o volume 
determinado de cada ingrediente 
a partir de seu recipiente fonte, 
em uma sequência especificada e 
bombeia na bolsa do paciente.



Ao final do enchimento de cada 
bolsa, o equipamento fornece um 
feedback sobre a precisão de sua 
dispensação, pesando a solução 
acabada. É informado a variação 
do peso da bolsa, sendo aceitável 
dentro do critério do misturador 
automático ±3% (o critério 
padrão, de acordo com a 
farmacopeia americana, é ±5% )



Após a manipulação, é realizada a 
inspeção final de cada bolsa de 
NP manipulada.
São avaliados os seguintes 
parâmetros: cor, aspecto, 
integridade, resistência e se há 
presença de precipitado e 
partículas. Uma nova pesagem 
também é realizada, a fim de 
garantir que os volumes tenham 
sido dispensados corretamente.



Finalizado o processo 
de inspeção final, os 
produtos estão 
prontos para 
expedição.




