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Dokumentointi Ilmoitus 

Codonics Tuotteet ovat Luokka Minä Tuotteet tarkoitettu varten käyttää mennessä 

Terveydenhuolto Ammattilaiset. 

Tuotteet pakkaus ja merkinnät, mukaan lukien Graafinen Käyttäjä Käyttöliittymä (GUI) varten 

operaatio ovat 
Tarjottu sisään Englanti ja tavata MDR, Liite Minä, Luku III, 23,4, ottaminen tili  koulutus ja  

tietoa /  potentiaalia käyttäjä. 
 

* Verkko tiedot, Avain Tekniset tiedot, Tarkoitettu Käyttää, Käyttäjä manuaalinen Liite, Nopea 

alkaa Opas & Perustaa JOS SINÄ ovat saatavilla sisään yksinkertainen käännös Jäsen Osavaltio 

Kieli (kielet; ensisijainen JOS SINÄ ovat saatavilla sisään Englanti 
 

Johdanto  

 Codonics ® Safe Label System ™ Hallinto Työkalu On an tärkeä kumppani tuote että  Safe 

Label System SLS itse. Hallintatyökalun avulla pätevät sivustohenkilöt voivat luoda 

lääkeaineosan käyttöön SLS: iin turvallisesti ja toistettavasti. Sen avulla pätevät sivuston 

henkilöt voivat määrittää SLS-kokoonpanoasetukset ja luoda kokoonpanopaketin, joka voidaan 

ottaa käyttöön SLS: ille määrittelemään heidän toimintakokoonpanonsa. Se tarjoaa myös 

mahdollisuuden verkottaa, valvoa ja lähettää kaava- ja määrityspaketteja määritetyille SLS: ille. 
 

Yleiskatsaus  

Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) istuu missä tahansa lääkkeitä 

valmistettaessa, ja käyttää integroitua lääkemääräystietokantaa potilasturvallisuuden 

parantamiseksi ja merkintöjen noudattamiseksi. Tämä SLS-hallintatyökalulla (AT) luotu 

tietokanta on järjestelmän hallintaohjelmisto, jonka avulla apteekki voi helposti luoda ja hallita 

lääkevalmistetta, mukaan lukien sivuston hyväksymät lääkkeet, pitoisuudet ja käyttösäännöt, 

laajentaen apteekin vaikutusvaltaa pisteeseen lääkityksen valmistelusta. AT mahdollistaa 

sairaala-apteekin: 

• Nopeasti ja helposti luoda a kaava että sisältää sairaalassa hyväksytty huumeet, yhdistetty 

kanssa sairaala politiikat, yhdessä kanssa  Nivel komissio (TJC) vaatimukset, ja 

amerikkalainen Yhteiskunta / Anestesiologia (ASA) ja ISO merkinnät suuntaviivat 
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• Ohjaus käyttöönotto /  lääke, kokoonpano, SLS käyttäjän paketteja ja ohjelmisto 

päivitykset että minkä tahansa SLS PCS 

• Ladata sivuston hyväksymä, räätälöityjä muodot päällä kukin SLS PCS niin että ne ovat 

saatavilla että lääkärit klo  kohta / valmistautuminen ja hallinto että turvallisesti tarkista, 

tunnistaa ja vahvistaa lääkkeitä että lisääntyä potilas turvallisuus ja vähentää lääkitys 

virheitä 

 

Suositellaan - Vaatimukset varten AT  

Palvelin Laitteisto: Intel Quad Ydin (i5, i7 tai Xeon) kanssa 4 ytimet, 8 GB RAM  
Kova Ajaa Tila: Minimi 5 GB vapaa tilaa varten sovellus. Suositellaan 30 GB kaikki yhteensä 

klo Asentaa  
Tietokone Käyttöjärjestelmä: Windows® 10, Windows Palvelin 2012R2,2016 ja 2019. 64-

bittinen edellytetään.  
Suositellaan - Vaatimukset varten AT Asiakas  

Selain Tuki: Internet tutkimusmatkailija IE 8 tai uudempi  
Näyttö Resoluutio: Minimi 1440 x 900; käyttää oletuksena selain fontit  
Tietokone Käyttöjärjestelmä: Windows® 10 tai uudempi  

Sovellukset: Excel® 2003 tai suurempi että avata raportit  
Yksittäinen Merkki Päällä: AT Käyttäjä Johto käyttämällä Microsoft® Aktiivinen Hakemisto 
  


