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Dokumentatsioon Märkus
Codonics Tooted on Klass Mina tooted mõeldud jaoks kasutamine kõrval Tervishoid
Spetsialistid.
Tooted pakend ja märgistamine, kaasa arvatud Graafiline Kasutaja Liides (GUI) jaoks
operatsiooni on
Pakutakse aastal Inglise ja kokku saama MDR, Lisa Mina, Peatükk III, 23.4, võtmine konto
koolitus ja teadmised kohta potentsiaal kasutaja.
*Võrk teave, Võti Spetsifikatsioonid, Mõeldud Kasutage, Kasutaja käsiraamat Liide, Kiire
Alusta Giid & Seadistamine KUI SA on saadaval aastal lihtne tõlge Liige Osariik Keeled;
esmane KUI SA on saadaval aastal Inglise

Sissejuhatus
The Codonics ® Safe Label System ™ Haldus Tööriist on an oluline kaaslane toote kuni Safe
Label System SLS ise. Haldustööriist võimaldab kvalifitseeritud saidi isikutel luua SLS-idesse
juurutamiseks mõeldud ravimipreparaadi ohutult ja reprodutseeritavalt. See võimaldab
kvalifitseeritud saidi isikutel määrata SLS-i konfiguratsioonisätted ja luua
konfiguratsioonipaketi, mida saab SLS-idele juurutada oma töökonfiguratsiooni määratlemiseks.
Samuti pakub see võimalust võrku ühendada, jälgida ja saata vormel- ja konfiguratsioonipakette
määratud SLS-idele.

Ülevaade
Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) istub kõikjal, kus ravimeid
valmistatakse, ja kasutab patsiendi ohutuse suurendamiseks ja märgistustele vastavuse
tagamiseks integreeritud ravimite andmebaasi. See andmebaas, mis on loodud SLS-i
haldustööriista (AT) abil, on süsteemi juhtimistarkvara, mis võimaldab apteegil hõlpsasti luua ja
kontrollida ravimipreparaate, sealhulgas kohapeal heaks kiidetud ravimeid, kontsentratsioone ja
kasutamise reegleid, laiendades apteegi mõjusuundi punktini ravimite ettevalmistamine. AT
võimaldab haiglaapteegil:

Codonics Part Number 900-800-001.01

•

•
•

Kiiresti ja lihtsalt luua a sõnavara seda sisaldab haiglas heaks kiidetud narkootikumid,
liidetud koos haigla poliitika, koos koos Ühine Komisjon (TJC) nõuded, ja Ameeriklane
Selts kohta Anestesioloogia (NAGU) ja ISO märgistamine suunised
Kontroll juurutamine kohta sõnavara, konfiguratsioon, SLS kasutaja pakendid ja tarkvara
värskendused kuni mis tahes SLS PCS
Koormus kohapeal heaks kiidetud, kohandatud vormistused peal iga SLS PCS nii seda
nad on saadaval kuni kliinikud kell punkt kohta ettevalmistamine ja haldamine kuni
ohutult kontrollima, tuvastama ja kinnita ravimid kuni suurendama kannatlik ohutus ja
vähendada ravimid vigu

Soovitatav - Nõuded jaoks AT
Server Riistvara: Intel Quad Tuum (i5, i7 või Xeon) koos 4 südamikud, 8 GB RAM
Raske Sõida Kosmos: Minimaalne 5 GB tasuta ruumi jaoks rakendus. Soovitatav 30 GB kokku
kell installima
Arvuti OS: Windows® 10, Windows Server 2012R2,2016 ja 2019. aasta. 64-bitine nõutud.
Soovitatav - Nõuded jaoks AT Klient
Brauser Toetus: Internet Uurija IE 8 või uuem
Ekraan Resolutsioon: Minimaalne 1440 x 900; kasutamine vaikimisi brauser fondid
Arvuti OS: Windows® 10 või uuem
Rakendused: Excel® 2003 või suurem kuni avatud aruanded
Üksik Märk Peal: AT Kasutaja Juhtimine kasutades Microsoft® Aktiivne Kataloog
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