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SLS 

Administration Tool 

SL - Slovenski Jezik 

Dokumentacija Opaziti 

Codonics Izdelki so Razred jaz izdelkov predvidena za uporaba avtor Skrb za zdravje 

Strokovnjaki. 

Izdelki embalaža in označevanje, vključno Grafično Uporabnik Vmesnik (GUI) za delovanje so 

Ponujen v angleščina in srečati MDR, Priloga JAZ, Odsek III, 23.4, jemanje račun  usposabljanje 

in  znanje od  potencial uporabnik. 
 

* Splet informacije, Ključ Specifikacije, Predvideno Uporaba, Uporabnik priročnik Dodatek, 

Hitro Začni Vodnik & Nastaviti ČE TI so na voljo v preprosto prevod Član Država Jeziki; 

primarni ČE TI so na voljo v angleščina 
 

Uvod  

The Codonics ® Safe Label System ™ Administracija Orodje je an pomembno družabnik 

izdelka do  Safe Label System SLS sama. Orodje za upravljanje omogoča usposobljenim 

posameznikom na spletnem mestu, da na varen in ponovljiv način ustvarijo formulacijo zdravil 

za uporabo v SLS. Kvalificiranim posameznikom spletnega mesta omogoča, da določijo 

nastavitve konfiguracije SLS in ustvarijo konfiguracijski paket, ki ga je mogoče razporediti v 

SLS, da opredeli njihovo operacijsko konfiguracijo. Omogoča tudi mreženje, spremljanje in 

pošiljanje formularnih in konfiguracijskih paketov določenim SLS-jem. 
 

Pregled  

Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) sedi povsod, kjer so zdravila 

pripravljena, in uporablja integrirano podatkovno bazo podatkov, da poveča varnost pacientov in 

skladnost z označevanjem. Ta baza podatkov, ustvarjena z orodjem za upravljanje SLS (AT), je 

programska oprema za upravljanje sistema, ki lekarni omogoča enostavno ustvarjanje in nadzor 

formulacije zdravil, vključno z zdravili, koncentracijami in pravili za uporabo, odobrenimi na 

mestu, s čimer razširi obseg lekarniške dejavnosti priprave zdravil. AT omogoča bolnišnični 

lekarni, da: 

• Hitro in enostavno ustvariti a formular to vključuje odobren v bolnišnici droge, združil s 

bolnišnica pravila, skupaj s  Sklep provizija (TJC) zahteve, in ameriški Družba od 

Anesteziologija (KOT) in ISO označevanje smernic 
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• Nadzor uvajanje od  formular, konfiguracija, SLS uporabnikov paketov in programske 

opreme posodobitve do kaj SLS PCS 

• Naloži odobreno na mestu, po meri formularji na vsak SLS PCS torej to oni so na voljo 

do kliniki ob  točka od priprava in uprave do varno preveri, prepoznati in potrdite 

zdravila do porast bolnik varnost in zmanjšati zdravila napake 

 

Priporočeno - Zahteve za AT  
Strežnik Strojna oprema: Intel Štirikolesnik Jedro (i5, i7 ali Xeon) s 4. jedra, 8. GB Oven  
Težko Vozi Prostor: Najmanj 5. GB prost vesolja za aplikacijo. Priporočeno 30. GB skupaj ob 

namestite  

Računalnik OS: Windows® 10, Windows Strežnik 2012R2,2016 in 2019. 64-bitni zahteva.  
Priporočeno - Zahteve za AT Naročnik  

Brskalnik Podpora: Internet raziskovalec IE 8. ali novejši  
Zaslon Resolucija: Najmanj 1440 x 900; uporaba privzeto brskalnik pisave  

Računalnik OS: Windows® 10. ali novejši  
Aplikacije: Excel® 2003 ali večje do odprto poročila  

Samski Podpiši Na: AT Uporabnik Upravljanje uporabo Microsoft® Aktivno Imenik 
  


