Waarom
DobFar?

Nul
risico.

De isolatortechniek geeft zekerheid op een volledige aseptische werkwijze
Isolatortechniek: “state of the art”, innovatief
IV-soft bereidingssoftware: “state of the art”, innovatief
Jarenlange kennis en ervaring aanwezig
Redelijke en eerlijke prijzen, kostenbesparing door lagere productiekosten
Duidelijke etikettering met gebruik van verschillende lettergrootten om
verwisselingen te voorkomen. Barcodering vermelding op de etiketten
Bestellen in de webshop of met een faxformulier. Snelle levering: we streven
er naar om alle bestellingen voor 8.00u, dezelfde werkdag te bereiden en de
volgende werkdag af te leveren

Nul risico is niet mogelijk maar het wordt
benaderd door de nieuwe bereidingstechniek
van DobFar.

Transport is standaard overnight door een GDP transportbedrijf, waarbij de
cold-chain is gewaarborgd. Indien gewenst is koerierstransport mogelijk voor
een spoedlevering op de dag van aanvraag

DobFar is een bereidingsapotheek die zich
specialiseert in aseptische en risicovolle
bereidingen. DobFar gaat anders te werk dan
hoe men het in Nederland gewend is, namelijk
met isolatoren. De kracht hiervan is dat het risico
van besmetting vrijwel nihil is.

Direct klantcontact met deskundige medewerkers voor overleg over de
bereidingsaanvraag, “korte lijnen”. Flexibel, in overleg kunnen maatoplossingen
worden gemaakt
Conform Good manufacturing practice (GMP) Guidelines, Part I
Voldoet aan de IGZ “Circulaire grootschalig bereiden door apothekers”

DOBFAR.NL

RTA-artikelen voor het steriele veld
DobFar is het initiatief van gemotiveerde apothekers, ondersteund door
gerenommeerde draagkrachtige firma’s

DobFar B.V. - Eekhorstweg 37 - 7942KC MEPPEL
tel 0522 746 024 - fax 0522 746 026
info@dobfar.nl - www.dobfar.nl

Neem geen
risico.

5. omgeving

maak gebruik van onze
isolatoren

Deze isolatoren staan in een
geclassificeerde D ruimte (ISO 8)
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DobFar is een nieuwe GMP bereidingsapotheek die
gespecialiseerd is in aseptische en/of risicovolle
bereidingen waarbij de kwaliteit op een hoger niveau
ligt dan bij de traditionele bereidingsapotheken:

6. software
Het bereidingsproces wordt met
bereidingssoftware begeleid,
hiervoor wordt de apparatuur en
software van IV-soft van Health
Robotics gebruikt. Hierbij worden
de grondstoffen digitaal herkend
en alle afgemeten hoeveelheden
gewogen en de resultaten
vastgelegd. Van elke charge zijn
achteraf de identificatie en
weeggegevens op te vragen, deze
gegevens zijn onderdeel van de
vrijgave van de producten.

1. isolatoren
De bereidingen worden uitgevoerd
in isolatoren waarbij de werkruimte
steriel is en aan de klasse A (ISO 5)
voldoet.

2. steriel

7. certificaat

Omdat de werkruimte volledig
geïsoleerd is van de omgeving, en
ook van de bereider, kan de
steriliteit langdurig gehandhaafd
blijven.

Het bereidingscertificaat kan
online worden opgevraagd.

8. steriele veld

3. pass box
Alle benodigdheden voor een
aseptische bereiding worden via
een doorgeefsluis (pass box) met
waterstofperoxide gedesinfecteerd, dit is een gevalideerd proces
waarbij een log 6 reductie
plaatsvindt.
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Het is mogelijk om producten
voor het steriele operatieveld te
produceren. De spuitjes zijn dan
met het etiket aan de buitenkant
steriel en worden in een steriele
verpakking in de isolator verpakt.

ED

4. extra pass box
Via een andere pass box worden
de gerede producten naar buiten
gebracht, er is een duidelijk routing
van de materialen en er zijn geen
kruisende lijnen.

Klant
worden?

Dat kan heel gemakkelijk:

Wij maken het mogelijk.
Een team van ervaren en enthousiaste
medewerkers zijn de mensen achter
DobFar. Op de website DobFar.nl
stellen zij zich voor.

DOBFAR.NL

dobfar
.nl

Ga naar de website:
DobFar.nl

Klant
worden

1
Druk op de knop
“Klant worden”

Vul het online
formulier in en druk
op verzenden

DobFar stuurt de
overeenkomst

1
Teken de overeenkomst en mail of fax
dit naar DobFar

DobFar stuurt de
inloggegevens. U
kunt nu eenvoudig
online bestellen

