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Τεκμηρίωση Ειδοποίηση 

Codonics Προϊόντα είναι Τάξη Εγώ προϊόντα προορίζεται Για χρήση με Φροντίδα υγείας 

Επαγγελματίες. 

Προϊόντα συσκευασία και τιτλοφόρηση, συμπεριλαμβανομένου Γραφικός Χρήστης Διεπαφή 

(GUI) Για λειτουργία είναι 
Προσφέρεται σε Αγγλικά και συναντώ MDR, Παράρτημα ΕΓΩ, Κεφάλαιο ΙΙΙ, 23.4, λήψη 

λογαριασμός ο εκπαίδευση και ο η γνώση του ο δυνητικός χρήστης. 
 

*Ιστός πληροφορίες, Κλειδί Προδιαγραφές, Σκοπός Χρήση, Χρήστης εγχειρίδιο Παράρτημα, 

Γρήγορα Αρχή Οδηγός & Ρύθμιση ΕΑΝ ΕΣΥ είναι διαθέσιμος σε απλός μετάφραση Μέλος 

κατάσταση Γλώσσες; πρωταρχικός ΕΑΝ ΕΣΥ είναι διαθέσιμος σε Αγγλικά 
 

Εισαγωγή  

ο Codonics ® Safe Label System ™ Διαχείριση Εργαλείο είναι ένα σπουδαίος σύντροφος 

προϊόν προς την ο Safe Label System Το ίδιο το SLS. Το Εργαλείο διαχείρισης επιτρέπει σε 

εξειδικευμένα άτομα του ιστότοπου να δημιουργήσουν το φάρμακο για χρήση σε SLSs με 

ασφαλή και αναπαραγώγιμο τρόπο. Επιτρέπει σε εξειδικευμένα άτομα του ιστότοπου να 

καθορίζουν τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης SLS και να δημιουργούν ένα πακέτο διαμόρφωσης που 

μπορεί να αναπτυχθεί σε SLS για να καθορίσει τη λειτουργική τους διαμόρφωση. Παρέχει 

επίσης τη δυνατότητα δικτύωσης, παρακολούθησης και αποστολής τυποποιημένων και 

διαμορφωτικών πακέτων σε συγκεκριμένες SLS. 
 

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  

Codonics Safe Label System (SLS) Το σημείο του σταθμού φροντίδας (PCS) κάθεται 

οπουδήποτε παρασκευάζονται φάρμακα και χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη τυπική βάση 

δεδομένων για την αύξηση της ασφάλειας των ασθενών και της συμμόρφωσης με την 

επισήμανση. Αυτή η βάση δεδομένων, που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το SLS 

Administration Tool (AT), είναι το λογισμικό διαχείρισης του συστήματος που επιτρέπει στο 

φαρμακείο να δημιουργεί και να ελέγχει εύκολα ένα φάρμακο, συμπεριλαμβανομένων των 

εγκεκριμένων από τον ιστότοπο φαρμάκων, των συγκεντρώσεων και των κανόνων χρήσης, 

επεκτείνοντας το πεδίο επιρροής του φαρμακείου στο σημείο παρασκευής φαρμάκων. Το AT 

επιτρέπει σε ένα νοσοκομειακό φαρμακείο να: 
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• Γρήγορα και εύκολα δημιουργώ ένα τυπική ότι ενσωματώνει εγκεκριμένο από το 

νοσοκομείο φάρμακα, συγχωνεύτηκε με νοσοκομείο πολιτικές, μαζί με ο Αρθρωση 

Επιτροπή (TJC) απαιτήσεις, και Αμερικανός Κοινωνία του Αναισθησιολογία (ΣΑΝ) και 

ISO τιτλοφόρηση Κατευθυντήριες γραμμές 

• Ελεγχος ανάπτυξη του ο τυπικός, διαμόρφωση, SLS του χρήστη πακέτα και λογισμικό 

ενημερώσεις προς την όποιος SLS Η / Υ 

• Φορτώνω εγκεκριμένο από τον ιστότοπο, προσαρμοσμένη διατυπώσεις επί καθε SLS Η / 

Υ Έτσι ότι αυτοί είναι διαθέσιμος προς την ιατροί στο ο σημείο του παρασκευή και 

διαχείριση προς την με ασφάλεια επαληθεύω, αναγνωρίζω και επιβεβαιώνω φάρμακα 

προς την αυξήσουν υπομονετικος ασφάλεια και περιορίζω φαρμακευτική αγωγή 

Σφάλματα 

 

Συνιστάται - Απαιτήσεις Για ΣΤΟ  
Υπηρέτης Σκεύη, εξαρτήματα: Intel Τετράδυμο Πυρήνας (i5, θ7 ή Xeon) με 4 πυρήνες, 8 

γιγαμπάιτ ΕΜΒΟΛΟ  

Σκληρά Οδηγώ Χώρος: Ελάχιστο 5 γιγαμπάιτ Ελεύθερος χώρος Για εφαρμογή. Συνιστάται 30 

γιγαμπάιτ σύνολο στο εγκαθιστώ  

Υπολογιστή Λειτουργικό σύστημα: Windows® 10, Παράθυρα Υπηρέτης 2012R2,2016 και 

2019. 64-bit απαιτείται.  
Συνιστάται - Απαιτήσεις Για ΣΤΟ Πελάτης  

Πρόγραμμα περιήγησης Υποστήριξη: Διαδίκτυο Εξερευνητής ΙΕ 8 ή νεότερα  
Οθόνη Ανάλυση: Ελάχιστο 1440 Χ 900; χρήση Προκαθορισμένο πρόγραμμα περιήγησης 

γραμματοσειρές  
Υπολογιστή Λειτουργικό σύστημα: Windows® 10 ή νεότερα  

Εφαρμογές: Excel® 2003 ή μεγαλύτερη προς την Άνοιξε Αναφορές  
Μονόκλινο Σημάδι Επί: ΣΤΟ Χρήστης Διαχείριση χρησιμοποιώντας Microsoft® Ενεργός 

Ευρετήριο 
  


