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Documentație Înștiințare 

Codonics Produse sunteți Clasă Eu produse intenționat pentru utilizare de Sănătate Profesioniști. 

Produse ambalare și etichetare, inclusiv Grafic Utilizator Interfață (GUI) pentru Operațiune 

sunteți 

A oferit în Engleză și întâlni MDR, Anexă Eu, Capitol III, 23,4, luând cont  Instruire și  

cunoştinţe de  potenţial utilizator. 
 

*Web informație, Cheie Specificații, Destinat Utilizare, Utilizator manual Apendice, Rapid start 

Ghid & Înființat DACA TU sunteți disponibil în simplu traducere Membru Stat Limbi; primar 

DACA TU sunteți disponibil în Engleză 
 

Introducere  

 Codonics ® Safe Label System ™ Administrare Instrument este un important tovarăș produs la  

Safe Label System SLS în sine. Instrumentul de administrare permite persoanelor calificate din 

site să creeze formularul de medicamente pentru implementarea în SLS într-un mod sigur și 

reproductibil. Permite persoanelor calificate site-ului să specifice setările de configurare SLS și 

să creeze un pachet de configurare care poate fi implementat în SLS-uri pentru a defini 

configurația lor de operare. De asemenea, oferă capacitatea de a rețea, monitoriza și trimite 

formulare și pachete de configurare către SLS-uri specificate. 
 

Prezentare generală  

Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) se află oriunde sunt preparate 

medicamentele și utilizează baza de date integrată pentru formulare pentru a spori siguranța 

pacienților și conformitatea cu etichetarea. Această bază de date, creată folosind SLS 

Administration Tool (AT), este software-ul de gestionare al sistemului care permite farmaciei să 

creeze și să controleze cu ușurință un formular de medicamente, inclusiv medicamente aprobate 

de site, concentrații și reguli de utilizare, extinzând domeniul de influență al farmaciei la obiect 

de preparare a medicamentelor. AT permite unei farmacii de spital să: 

• Repede și uşor crea A formular acea încorporează aprobat de spital droguri, fuzionat cu 

spital politici, împreună cu  Comun Comision (TJC) cerințe, și american Societate de 

Anestezie (CA) și ISO etichetare instrucțiuni 
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• Control implementare de  formular, configurare, SLS utilizatorului pachete și software 

actualizări la orice SLS BUC 

• Sarcină aprobat de site, personalizat formulare pe fiecare SLS BUC asa de acea ei sunteți 

disponibil la clinicieni la  punct de pregătire și administrare la în condiții de siguranță 

verifica, identifica și a confirma medicamente la crește rabdator Siguranță și reduce 

medicament erori 

 

Recomandat - Cerințe pentru LA  

Server Hardware: Intel Quad Miezul (i5, i7 sau Xeon) cu 4 miezuri, 8 GB RAM  
Greu Conduce Spaţiu: Minim 5 GB gratuit spaţiu pentru cerere. Recomandat 30 GB total la 

instalare  
Calculator Sistem de operare: Windows® 10, Windows Server 2012R2,2016 și 2019. Pe 64 de 

biți necesar.  
Recomandat - Cerințe pentru LA Client  

Browser A sustine: Internet Explorator IE 8 sau mai nou  
Ecran Rezoluţie: Minim 1440 X 900; utilizare Mod implicit browser fonturi  
Calculator Sistem de operare: Windows® 10 sau mai nou  

Aplicații: Excel® 2003 sau mai mare la deschis rapoarte  
Singur Semn Pe: LA Utilizator Management folosind Microsoft® Activ Director 
  


