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Dokumentacija Pastebėti 

Codonics Produktai yra Klasė Aš Produktai skirti dėl naudoti pateikė Sveikatos apsauga 

Profesionalai. 

Produktai pakuotės ir ženklinimas, įskaitant Grafinis Vartotojas Sąsaja (GUI) dėl operacija yra 

Pasiūlytas į Anglų ir susitikti MDR, Priedas Aš, Skyrius III, 23.4, paėmimas sąskaitą  mokymai 

ir  žinių apie  potencialus Vartotojas. 
 

* Žiniatinklis informacija, Raktas Specifikacijos, Skirta Naudokite, Vartotojas vadovas Priedas, 

Greitai Pradėti Vadovas & Sąranka IFU yra prieinama į paprastas vertimas Narys Valstija 

Kalbos; pirminis IFU yra prieinama į Anglų 
 

Įvadas  

The Codonics ® Safe Label System ™ Administracija Įrankis yra an svarbu kompanionas 

produktas į  Safe Label System Pati SLS. Administravimo įrankis leidžia kvalifikuotiems 

svetainių asmenims saugiai ir pakartotinai sukurti vaisto formuluotę, skirtą naudoti SLS. Tai 

leidžia kvalifikuotiems svetainių asmenims nurodyti SLS konfigūracijos parametrus ir sukurti 

konfigūracijos paketą, kurį galima pritaikyti SLS, kad būtų apibrėžta jų darbo konfigūracija. Tai 

taip pat suteikia galimybę prisijungti prie tinklo, stebėti ir siųsti formulavimo bei konfigūracijos 

paketus nurodytoms SLS. 
 

Apžvalga  

Codonics Safe Label System (SLS) „Point of Care Station“ (PCS) sėdi visur, kur tik paruošiami 

vaistai, ir naudoja integruotą oficialią duomenų bazę, kad padidintų pacientų saugą ir atitiktų 

etiketes. Ši duomenų bazė, sukurta naudojant SLS administravimo įrankį (AT), yra sistemos 

valdymo programinė įranga, leidžianti vaistinei lengvai sukurti ir kontroliuoti vaisto receptą, 

įskaitant vietoje patvirtintus vaistus, koncentracijas ir vartojimo taisykles, išplečiant vaistinės 

įtakos apimtį iki taško. vaistų paruošimo. AT leidžia ligoninės vaistinei: 

• Greitai ir lengvai sukurti a formularas kad įtraukia patvirtinta ligoninėje narkotikai, 

susijungė su ligoninėje politika, kartu su  Bendras Komisija (TJC) reikalavimus, ir 

Amerikietis Visuomenė apie Anesteziologija (KAIP) ir ISO ženklinimas Gairės 
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• Kontrolė dislokavimas apie  receptas, konfigūracija, SLS vartotojo pakuotės ir 

programinė įranga atnaujinimus į bet koks SLS PCS 

• Apkrova patvirtinta vietoje, pritaikyti formalumai ant kiekvienas SLS PCS taip kad jie 

yra prieinama į gydytojai prie  taškas apie Paruošimas ir administracija į saugiai 

patikrinti, nustatyti ir patvirtinti vaistai į padidinti pacientas saugumas ir sumažinti vaistas 

klaidos 

 

Rekomenduojamas - Reikalavimai dėl AT  

Serveris Techninė įranga: „Intel“ Quad Šerdis (i5, i7 arba Xeon) su 4 šerdys, 8 GB RAM  
Sunku Važiuok Erdvė: Minimumas 5 GB Laisvas vietos dėl taikymas. Rekomenduojamas 30 GB 

viso prie diegti  
Kompiuteris OS: „Windows®“ 10, „Windows“ Serveris 2012R2,2016 m ir 2019 m. 64 bitų 

reikalingas.  
Rekomenduojamas - Reikalavimai dėl AT Klientas  

Naršyklė Palaikymas: internetas Naršyklė T.Y 8 arba naujesni  
Ekranas Rezoliucija: Minimumas 1440 m x 900; naudoti numatytas naršyklė šriftus  
Kompiuteris OS: „Windows®“ 10 arba naujesni  

Programos: „Excel®“ 2003 m arba didesnis į atviras ataskaitos  
Vienišas Pasirašykite Įjungta: AT Vartotojas Valdymas naudojant „Microsoft®“ Aktyvus 

Katalogas 
  


