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Forbhreathnú 

Córas Lipéad Sábháilte Codonics Is é Stáisiún Pointe Cúraim SLS 550i (PCS) caighdeán an 

chúraim sa ospidéil is mó le rá ar domhan. Feiste leighis FDA Aicme II a bhuaigh duaiseanna, 

feabhsaíonn an córas sábháilteacht agus cruinneas bainistíochta cógais agus comhlíonadh 

lipéadaithe áit ar bith ullmhaítear cógais. San NÓ, comhtháthaíonn SLS le cairteacha cógais 

ainéistéise go an druga atá ar láimh a aithint go leictreonach. Deimhniú amhairc agus 

inchloiste bunaithe ar an NDC de soláthraíonn an vial / ampoule seiceáil sábháilteachta fíor-

ama do chliniceoirí a fheidhmíonn mar an dara sraith de súile, ag cabhrú le fáil réidh leis na 

hearráidí cógais is forleithne. Ar éileamh, táirgeann SLS a lipéad réidh-le-chomhlíonadh TJC-

chomhlíontach a chuimsíonn barrachód a ghlacann an NDC ón vial parenteral le 

comhtháthú ag riarachán le Epic agus Cerner. Nuair a úsáidtear i dteannta a chéile 

leCodonics SLS-WAVE, déanann an próiseas seo taifeadadh leictreonach ar thaifead an 

othair ‘saor ó lámha’ chun gabháil muirir, cruinneas billeála agus comhlíonadh 340B a 

fheabhsú, caighdeánú a chruthú agus ag cur ar chumas BCMA san OR. 

 

Gnéithe / Sochair 

• Déanann sé staidéir othar a thaifeadadh go huathoibríoch gan do stáisiún oibre nó 

acmhainní d’fhostaithe a cheangal suas 

• Comhtháthaíonn sé le sreafaí oibre atá ann cheana, ag cur comhlíonadh TJC agus 

maoirseacht cógaisíochta ar gach suíomh ina bhfuil sé ar éileamhcógais ullmhaítear iad, mar 

shampla an NÓ, ICU, PACU, othar urláir agus cógaisíochta 

• Soláthraíonn sé seiceálacha leictreonacha sábháilteachta cógais do chliniceoirí agus 

táirgiúlacht á mhéadú 

• Ligeann sé drugaí, caolaithe, tiúchan agus dáileog iomlán / toirt iomlán atá ceadaithe ag an 

ospidéal ullmhóidí le comhtháthú le dea-chleachtais aitheanta ar fud an domhain agus 

idirnáisiúnta caighdeáin i bhfoirmle a bhainistíonn an chógaslann agus atá ar fáil ar mhéar 

duine ar bith míochainí a ullmhú 

• Gabhann sé an NDC cruinn den vial parenteral agus iompraíonn sé chuig an lipéad 

ullmhaithe é le soláthar Doiciméadú cruinn 100% maidir le gabháil muirir agus cuntasacht 

340B 

• Is féidir é a bhainistiú go cianda lena n-áirítear nuashonruithe bogearraí agus soláthraíonn 

sé aiseolas stádais do úsáideoirí sonraithe tríd an Uirlis Riaracháin agus an Fógraí 

Ríomhphoist (roghnach) 



• Nuair a úsáidtear é i gcomhar le SLS-WAVE, cuireann an réiteach iomlán ar chumas ‘saor ó 

lámha’ comhtháthú le Epic agus Cerner chun ioncam a uasmhéadú, torthaí othar agus 

cliniceoir a fheabhsú sreabhadh oibre trí chliceáil láimhe a laghdú 

• Tarlaíonn earráidí in ullmhú agus i roghnú chomh maith le míchruinneas doiciméadaithe 

do roinnt cúiseanna. Is mór an aird a tharraingt ar iliomad seachráin, drochscríbhneoireacht 

agus drugaí cuma-fuaime / fuaim-araon cur leis an bhféidearthacht go dtarlódh earráidí 

cógais. Glacann SLS leis an nglao chun othar a fheabhsú agus sábháilteacht cógais trí: 

• Laghdaíonn sé na hearráidí drugaí is coitianta a dhéantar le linn roghnú, ullmhú agus 

cógais in-insteallta agus infhéitheacha a thabhairt san OR, lena n-áirítear vial / ampoule 

babhtálacha, mí-lipéadú / lipéadú doléite, babhtálacha steallaire agus steallairí in éag 

• Buaileann sé le moltaí ISMP agus APSF ba chóir a bheith ag gach suíomh ainéistéiseach 

meicníocht chun cógais a aithint sula ndéantar iad a dhréachtú nó a riar (léitheoir 

barrachód) 

• Tugann cliniceoirí dearbhuithe amhairc agus inchloiste ar gach druga agus tiúchan, ag 

ionchorprú seiceálacha sábháilteachta leictreonacha chun an ghné de earráid dhaonna a 

bhaint 

 

Sonraíochtaí 

Córas: Ríomhaire comhtháite scáileáin tadhaill, scanóir barrachód 2D, 
printéir scaird dúch datha, aiseolas fuaime agus cumas líonra 
(Caighdeán Ethernet, Wi-Fi roghnach) 
Cumhacht: Ionchur Uilíoch: 100-240 VAC, 50/60 Hz 
Toisí: 10.43“(26.5 cm) W, 15.67 “(39.8 cm) D, 16.50“ (41.9 cm) H. 
Meáchan: 14.5 lb. (6.6kg) 
Rialála: Comhlíonadh iomlán feistí leighis lena n-áirítear Aicme 2 FDA agus 
Aicme I MDR 2017/745 / AE (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 
2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Sábháilteacht Leictreach IEC 60601-1 Ed. 3.1 
agus EMC / EMI: FCC Aicme A agus IEC 60601-1-2: Ed. 4 le haghaidh 
Áiseanna Gairmiúla Cúraim Sláinte 
Barrachóid Inléite: Cód 128, GS1-128, Maitrís Sonraí, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, 
GS1Barra Sonraí Teaghlach, Idirdhuilleogach 2 de 5, ITF-14, Cód 39, Cód 32, 
ISBT 128, Cód QR 
Barrachóid Scríofa: Maitrís Sonraí, EAN-13 / UPC-A 
  


