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Университетската болница в Олборг, Дания, е най-голямата болница в региона на Дания 
в Северен Ютланд. Всеки ден до 3000 проби от кръв пристигат тук в лабораторията. Те 
трябва да бъдат тествани и сортирани - отнемащ време и монотонен процес, който се 
извършва ръчно досега. 

Университетската болница вече 
разполага с автоматизирана процедура - 
базирана на KUKA роботи система и 
интелигентни транспортни кутии 
гарантират качеството на пробите, и 
показват как работните процеси в 
болниците могат да бъдат опростени 
чрез автоматизация.  

Това оставя на специализирания 
персонал повече време за пациентите - 
което може да бъде предимство, особено 
във време на недостиг на специалисти 
или във време на интензивен стрес за 
болниците. 

LT Automation and Intelligent Systems са разработили роботизирана система с 
транспортни кутии за автоматично проверка и сортиране на кръвни проби в 
университетската болница в Олборг. Инсталирани в системата за сортиране за и два 
робота KUKA. 

Облекчете служителите и по-добре контролирайте качеството на кръвните 
проби 

Предишният ръчен процес беше 
следният: лабораторният персонал 
отворя транспортните кутии при 
пристигането им, вади кръвните проби и 
ги сортира за допълнителен клиничен 
анализ. Поради големия брой кутии 
служителите на болницата често страдат 
от наранявания на сухожилията и 
мускулите в резултат на повтарящата се 
операция. 

„Искахме да автоматизираме този 
процес, за да облекчим тежестта върху 
нашите служители“, обяснява Анебирте 
Бо Хансен, ръководител на отделението 
в университетската болница в 
Олборг. „Освен това търсехме решение за подобряване на мониторинга на качеството 
и температурата на кръвните проби.“ 

Две местни компании участваха в автоматизирането на процеса на сортиране на кръвни 
проби: LT Automation A / S проектира и внедри роботизираното решение. В  системата 
за сортиране бяха инсталирани два робота от серията KUKA KR AGILUS . 

Конвейерната лента пренася транспортните кутии към роботите, екранирани с екрани 
от плексиглас. Софтуерният разработчик Intelligent Systems A / S разработи софтуера, 
който следи температурата на кръвните проби по време на транспортирането. 

Опростете работните процеси: Системата за 

сортиране с двата робота KUKA 

 
Роботната система с интелигентните 

транспортни кутии намалява натоварването на 

служителите  

http://www.spacecad.bg/
https://www.kuka.com/en-de/products/robot-systems/industrial-robots/kr-3-agilus
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Намаляване източниците на грешки - има повече време за пациентите 

Новата система първоначално беше тествана през март 2019 г. и влезе в пълна 
експлоатация през август. Сега лабораториите разполагат с повече време не само за 
анализ на кръвните проби. В допълнение, автоматизираното сортиране и 
непрекъснатото регулиране на температурата в транспортната кутия намаляват 
потенциалните източници на грешки. 

„Новата система прави Университетската болница в Олборг предшественик по пътя към„ 
Hospital 4.0 “, казва Ласе Томсен, изпълнителен директор на LT Automation.  

„Автоматизацията може да помогне за 
опростяване на работните процеси и 
осигуряване на високо качество, особено 
във времена, когато има недостиг на 
квалифициран персонал.“  

Поради тази причина той вижда голям 
потенциал в роботизираното решение: 
същото би било интересно за всички 
болници със собствена клинична 
биохимична лаборатория, под тази 
форма или друга подобна. 

В това видео можете да видите 
системата за сортиране в 
Университетската болница в Олборг 
(https://youtu.be/jKeqpAB8qfE)  
 
 

 
Повече за роботите на KUKA можете да научите тук: 

https://www.spacecad.bg/kuka-roboti 
 
 

 

 

По пътя към болница 4.0: Новата система 

работи в Университетската болница в Олборг 

от лято 2019 г. 
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https://youtu.be/jKeqpAB8qfE
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