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Sodankylän apteekki investoi lääkeautomaatioon ja hankki Iso-Fixu-robotin

”Enää ei tarvitse rimpuilla lääkehyllyillä”
Sodankylän apteekki päätti keskittää resurssinsa kaikkein tärkeimpään eli
asiakkaidensa palveluun hankkimalla robotin henkilöstönsä avuksi. Suomalainen
täysautomaattinen lääkkeiden keräilyvarastojärjestelmä Iso-Fixu hoitaa apteekissa
jatkossa raskaimmat tavararutiinit.
Lääkevaraston automatisointi on iso investointi, jolla Sodankylän apteekki tavoittelee pitkässä
juoksussa säästöjä, mutta ennen kaikkea parasta mahdollista asiakaspalvelua. Jatkossa jonotusajat
ovat apteekissa lyhyemmät, eikä henkilökunnan tarvitse poukkoilla kesken palvelutilanteen
keräilemään lääkkeitä. Robotti toimittaa ne tiskille noin kahdeksassa sekunnissa.
– Se aika, mikä ennen piti käyttää lääkkeiden etsimiseen hyllyiltä, on nyt käytettävissä tärkeimpään
eli asiakkaiden palvelemiseen. Iso-Fixu-järjestelmä on helpottanut jo nyt arjen työtä ja meillä on
useita tunteja päivää kohti enemmän aikaa asiakkaille. Odotamme investoinnin myötä myös
myynnin kasvavan, apteekkari Marjo Rajamäki Sodankylän apteekista kertoo.
Iso-Fixu on kuopiolaisen Newico Oy:n suunnittelema ja valmistama täysautomaattinen
keräilyvarastojärjestelmä, jota hyödyntää jo lähes viisikymmentä apteekkia ja sairaala-apteekkia
kotimaassa ja ulkomailla. Järjestelmä hyödyntää oikeaa robottitekniikkaa, mikä lisää sen
kestävyyttä.
Työ keveni ja
virheet vähenevät
Aiemmin apteekkihenkilökunnan työaikaa kului useita tunteja päivässä rutiinitehtävien
hoitamiseen. Näitä olivat esimerkiksi kymmeniä hyllyjä ja tuhansia lääkkeitä käsittävän
lääkevaraston täyttäminen ja hallinta.
– Ei voi kyllä sanoa, että meillä olisi ollut muutosvastarintaa. Jo muutaman viikon käytön jälkeen
olemme huomanneet, että työ on helpottunut rutiinien osalta. Saa tehdä mielekästä työtä, kun
tylsimmät työt hoitaa robotti. Nyt menee vaikka tuhat lääkettä itsestään paikoilleen
varastohyllyille. Lääkkeiden vastaanotto on nopeutunut huomattavasti, Rajamäki iloitsee.
Robotit lisäävät myös potilasturvallisuutta, sillä täysautomaattinen sisäänsyöttöjärjestelmä kirjaa
lääkepakettien tiedot varastonhallintaan. Virhekirjaamisten määrä vähenee käsityönä tehtyjen

työvaiheiden jäätyä pois. Myös keräilyvirheet jäävät pois robotin ansiosta. Lisäksi syntyy rahallista
säästöä siitä, että lääkevaraston kiertonopeus tehostuu.
Iso-Fixu-keräilyvarastojärjestelmä otettiin Sodankylän apteekissa käyttöön syyskuun lopussa.
Uudistuneen apteekin avajaisia vietetään perjantaina 17.10. Tällöin kiinnostuneille esitellään
robottia ja tarjolla on myös kakkukahvit.
– Vaikka käyttöönotto oli työlästä, suurin osa asiakkaista ei edes huomannut, että apteekissa oli
automaatiouudistus meneillään. Olimme kuulleet paljon hyvää Newicon järjestelmistä. Toimitus ja
asennus sujuivatkin kaikin puolin joustavasti. Newicolla oli tosi taitavat asentajat ja käyttöönoton
tuki. Kotimaisuus vaikutti valintaamme ja odotamme, että huolto pelaa näin paremmin, Marjo
Rajamäki toteaa.
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Newico Oy on vuonna 2007 perustettu terveysteknologia-alan yritys, joka sijaitsee Kuopiossa.
Henkilökuntaa on tällä hetkellä 31. Vuoden 2013 liikevaihto oli noin 3 miljoonaa euroa ja toiminta kasvaa
nopeasti. Newico on Suomen markkinajohtaja apteekkien varastoautomaatiossa. Yrityksen juuret juontavat
kuitenkin teollisuuden automaatioon, jossa yritys on tunnettu muun muassa laajojen projektien
toimittajana suurille teollisuustoimijoille. Viime vuosien aikana yritys on hioutunut lääkehuollon
automaatioratkaisujen ammattilaiseksi ja toimittanut järjestelmiä jo lähes viiteenkymmeneen apteekkiin ja
sairaala-apteekkiin. Yrityksellä on käytössään sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmä.

