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SLS 

Administration Tool 

IS - Íslenska 

Skjalagerð Takið eftir 

Codonics Vörur eru Bekkur Ég vörur ætlað fyrir nota eftir Heilbrigðisþjónusta Fagfólk. 

Vörur umbúðir og merkingar, þar á meðal Myndrænt Notandi Tengi (GUI) fyrir aðgerð eru 

Boðið í Enska og hittast MDR, Viðauki Ég, Kafli III, 23.4, taka reikningi í þjálfun og í þekkingu 

af í möguleiki notandi. 
 

*Vefur upplýsingar, Lykill Upplýsingar, Ætlaður Notaðu, Notandi handbók Viðauki, Fljótur 

Byrjaðu Leiðbeiningar & Uppsetning IFU eru laus í einfalt þýðing Meðlimur Ríki Tungumál; 

aðal IFU eru laus í Enska 
 

Kynning  

The Codonics ® Safe Label System ™ Stjórnun Tól er an mikilvægt félagi vara til í Safe Label 

System SLS sjálft. Stjórnunartólið gerir hæfum einstaklingum á staðnum kleift að búa til 

lyfjablönduna til dreifingar á SLS á öruggan og endurskapanlegan hátt. Það gerir hæftum 

einstaklingum kleift að tilgreina stillingar SLS og búa til stillingarpakka sem hægt er að dreifa á 

SLS til að skilgreina stillingar þeirra. Það veitir einnig möguleika á að tengjast neti, fylgjast með 

og senda formúlupakka og stillingarpakka til tilgreindra SLS. 
 

Yfirlit  

Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) situr hvar sem lyf eru unnin og 

notar samþætta lyfjagagnagrunninn til að auka öryggi sjúklinga og fylgja merkingum. Þessi 

gagnagrunnur, búinn til með SLS Administration Tool (AT), er stjórnunarhugbúnaður kerfisins 

sem gerir lyfjafræði kleift að búa til og stjórna lyfjablöndu á einfaldan hátt, þ.mt lyf sem eru 

viðurkennd á staðnum, styrkur og notkunarreglur og auka áhrifasvið apóteksins að því marki. 

lyfjablöndunar. AT gerir sjúkrahúsapóteki kleift að: 

• Fljótt og auðveldlega búa til a uppskrift það fella sjúkrahús samþykkt eiturlyf, sameinuð 

með sjúkrahús stefnur, saman með í Sameiginlegt Framkvæmdastjórn (TJC) kröfur, og 

Amerískt Samfélag af Svæfingalækningar (EINS OG) og ISO merkingar leiðbeiningar 

• Stjórnun dreifing af í uppskrift, stillingar, SLS notanda pakkar og hugbúnaður uppfærslur 

til Einhver SLS PCS 
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• Hlaða vefsvæði samþykkt sérsniðin formular á hver SLS PCS svo það þeir eru laus til 

læknar kl í lið af undirbúningur og stjórnun til örugglega staðfesta, bera kennsl á og 

staðfesta lyf til auka sjúklingur öryggi og draga úr lyf villur 

 

Mælt með - Kröfur fyrir AT  
Netþjónn Vélbúnaður: Intel Quad Kjarni (i5, i7 eða Xeon) með 4 kjarna, 8 GB Vinnsluminni  
Erfitt Keyrðu Rými: Lágmark 5 GB ókeypis rými fyrir umsókn. Mælt með 30 GB samtals kl 

setja upp  
Tölva OS: Windows® 10, Windows Netþjónn 2012R2,2016 og 2019. 64-bita krafist.  
Mælt með - Kröfur fyrir AT Viðskiptavinur  
Vafri Stuðningur: Internet Landkönnuður IE 8 eða nýrri  
Skjár Upplausn: Lágmark 1440 x 900; nota sjálfgefið vafra leturgerðir  

Tölva OS: Windows® 10 eða nýrri  
Umsóknir: Excel® 2003 eða betri til opinn skýrslur  

Single Undirritaðu Á: AT Notandi Stjórnun að nota Microsoft® Virkur Skrá 
  


