Safe Label System
Point of Care Station
TR - Türkçe
Genel Bakış
Codonics Güvenli Etiket Sistemi SLS 550i Bakım Noktası İstasyonu (PCS), cihazda bakım
standardıdır. dünyanın önde gelen hastaneleri. Ödüllü FDA Sınıf II tıbbi cihaz olan sistem,
her yerde ilaç yönetiminin güvenliği ve doğruluğu ve etiketleme uyum ilaçlar hazırlanır.
Ameliyathanede SLS, anestezi ilaç arabaları ile entegre olarak eldeki ilacı elektronik olarak
tanımlayın. NDC'ye dayalı görsel ve sesli onay flakon / ampul, klinisyenlere ikinci bir set
olarak hareket eden gerçek zamanlı bir güvenlik kontrolü sağlar. gözler, en yaygın ilaç
hatalarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Talep üzerine SLS, NDC'yi buradan
yakalayan bir barkod içeren uygulamaya hazır TJC uyumlu etiket Epic ve Cerner ile
uygulamada entegrasyon için parenteral flakon. Birlikte kullanıldığında ileKodonik SLSWAVE, bu işlem hasta kaydını "eller serbest" olarak elektronik olarak belgeler ücret
yakalamayı, faturalama doğruluğunu ve 340B uyumluluğunu iyileştirmek, standardizasyon
oluşturmak ve ameliyathanede BCMA'nın etkinleştirilmesi.

Özellikler / Faydalar
• İş istasyonunuzu veya çalışan kaynaklarınızı bağlamadan hasta çalışmalarını otomatik
olarak kaydeder
• Mevcut iş akışlarıyla entegre olur, her durumda TJC uyumluluğu ve eczane gözetimi ekler.
istek üzerine neredeilaçlar ameliyathane, YBÜ, PACU, hasta gibi hazırlanır zeminler ve
eczane
• Klinisyenlere, üretkenliği artırırken elektronik ilaç güvenlik kontrolleri sağlar
• Hastane onaylı ilaçlara, seyrelticilere, konsantrasyonlara ve toplam doz / toplam hacme
izin verir dünya çapında tanınan en iyi uygulamalarla ve uluslararası eczane tarafından
yönetilen ve herkesin parmaklarının ucunda bulunan bir formülerdeki standartlar ilaç
hazırlamak
• Parenteral flakonun tam NDC'sini yakalar ve sağlamak için hazırlanan etikete taşır. Şarj
yakalama ve 340B hesap verebilirlik için% 100 doğru belgeler
• Yazılım güncellemeleri dahil olmak üzere uzaktan yönetilebilir ve durum geri bildirimi
sağlar Yönetim Aracı ve E-posta Bildiricisi aracılığıyla belirtilen kullanıcılar (isteğe bağlı)
• SLS-WAVE ile birlikte kullanıldığında, eksiksiz çözüm "eller serbest" özelliğini etkinleştirir
Geliri en üst düzeye çıkarmak, hasta sonuçlarını ve klinisyeni iyileştirmek için Epic ve
Cerner ile entegrasyon manuel tıklamaları azaltarak iş akışı
• Bazıları için hazırlık ve seçimdeki hataların yanı sıra dokümantasyon yanlışlıkları
meydana gelir sebeplerin. Birden fazla dikkat dağıtıcı unsur, zayıf el yazısı ve benzer / sese

benzeyen uyuşturucular büyük ölçüde potansiyel ilaç hatalarına katkıda bulunur. SLS,
hastayı iyileştirme çağrısını benimser ve ilaç güvenliği:
• Seçim, hazırlık ve hazırlık sırasında yapılan en yaygın ilaç hatalarını azaltır.
ameliyathanede flakon / ampul dahil olmak üzere enjekte edilebilir ve intravenöz ilaçların
uygulanması takas, yanlış etiketleme / okunaksız etiketleme, şırınga takasları ve süresi
dolmuş şırıngalar
• Her anestezi lokasyonunun sahip olması gereken ISMP ve APSF tavsiyelerini karşılar
ilaçları hazırlamadan veya uygulamadan önce tanımlayan bir mekanizma (barkod okuyucu)
• Klinisyenlere her ilacın görsel ve sesli onaylarını otomatik olarak sunar ve insan hatası
unsurunu ortadan kaldırmak için elektronik güvenlik kontrolleri içeren konsantrasyon

Teknik Özellikler
Sistem: Entegre dokunmatik ekranlı bilgisayar, 2D barkod tarayıcı,
renkli mürekkep püskürtmeli yazıcı, sesli geri bildirim ve ağ özellikli
(Ethernet standardı, Wi-Fi isteğe bağlı)
Güç: Evrensel Giriş: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Boyutlar: 10.43"(26,5 cm) G, 15,67 "(39,8 cm) D, 16,50" (41,9 cm) Y
Ağırlık: 14,5 lbs. (6,6 kg)
Mevzuat: Sınıf 2 FDA dahil tam tıbbi cihaz uyumluluğu ve
Sınıf I MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485:
2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Elektrik Güvenliği IEC 60601-1 Ed. 3.1
ve EMC / EMI: FCC Sınıf A ve IEC 60601-1-2: Ed. 4 için
Profesyonel Sağlık Tesisleri
Okunabilir Barkodlar: Code 128, GS1-128, Data Matrix, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8,
GS1DataBar Aile, Aralıklı 2/5, ITF-14, Kod 39, Kod 32,
ISBT 128, QR Kodu
Yazılabilir Barkodlar: Veri Matrisi, EAN-13 / UPC-A

