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Rezum at
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Invenţia se referă la procedee de ambalare a
formelor medicamentoase, in special la ambalarea
cataplasmelor de muştar.
Procedeul de ambalare a cataplasmei de muştar
constă în aceea că cataplasma de muştar, realizată
în formă de celule şi care reprezintă un dreptunghi,
se strânge în rulou de la latura ei scurtă, ruloul se
fixează spre a evita desfacerea şi se amplasează în
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aparatul de ambalare a materialelor in rulouri.
Ambalarea ulterioară se face în mod automat la
echipamentul standard.
În urma aplicării invenţiei date se reduce volumul de muncă.
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Invenţia se referă la procedee de ambalare a formelor medicamentoase, în special la ambalarea
cataplasmelor de muştar.
Este cunoscut un procedeu tradiţional de ambalare a cataplasmelor de muştar, care constă în
faptul că cataplasmele de muştar plane se aşază în pachete în mod manual [1].
Dezavantajul procedeului constă în volumul înalt de muncă la realizarea lui şi în caracterul
dificil al automatizării lui.
Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie este extinderea gamei de procedee de ambalare a
cataplasmelor de muştar şi automatizarea proceselor de ambalare.
Problema se soluţionează prin aceea că cataplasma de muştar, realizată în formă de celule şi
care reprezintă un dreptunghi, se strânge în rulou de la latura ei scurtă, ruloul se fixează spre a evita
desfacerea şi se amplasează în aparatul de ambalare a materialelor în rulouri. Ambalarea ulterioară
se face in mod automat la echipamentul standard.
In urma aplicării invenţiei date este posibilă automatizarea procesului de ambalare prin folosirea
echipamentului standard pentru ambalarea materialelor in rulouri.
Astfel, în urma realizării invenţiei date se reduc cheltuielile de muncă şi se extinde gama de
procedee de ambalare a cataplasmelor de muştar menţionate mai sus.
Invenţia se realizează în modul următor.
Cataplasma de muştar, realizată în formă de celule şi care reprezintă un dreptunghi, se strânge
în rulou de la latura ei mai scurtă, ruloul se fixează spre a evita desfacerea şi se amplasează în
aparatul de ambalare a materialelor în rulouri. Ambalarea ulterioară se face în mod automat la
echipamentul standard.
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Procedeu de ambalare a cataplasmei de muştar, care include instalarea cataplasmei în pachet,
caracterizat prin aceea că cataplasma de muştar, realizată în formă de celule şi care reprezintă un
dreptunghi, se strânge în rulou de la latura ei scurtă, ruloul se fixează spre a evita desfacerea şi se
amplasează în aparatul de ambalare a materialelor în rulouri.
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