
Safe Label System® 
Administration Tool (AT) 

CS - čeština 

Přehled 

Nikdy předtím nebylo snazší zmocnit každou oblast přípravy léků dohledem a dodržováním 

předpisů na úrovni lékáren.Kodonika Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) 

sedí všude tam, kde se připravují léky, a využívá integrovanou databázi vzorců ke zvýšení 

bezpečnosti pacientů a dodržování předpisů pro označování. Tato databáze vytvořená 

pomocí nástroje SLS Administration Tool (AT) je systémovým softwarem pro správu, který 

umožňuje lékárnám snadno vytvářet a kontrolovat receptury léků, včetně léků schválených 

na místě, koncentrací a pravidel pro použití, čímž se rozsah působnosti lékárny rozšiřuje do 

té míry, přípravy léků. TheAT umožňuje nemocniční lékárně: 

 

Vlastnosti a výhody 

• Rychle a snadno vytvořte recepturu zahrnující léky schválené v nemocnicích, sloučené s 

nemocničními politikami, spolu s požadavky Společné komise (TJC) a americkými 

anesteziologickými společnostmi (ASA) a pokyny pro označování ISO 

• Řiďte nasazení vzorce, konfigurace, uživatelských balíčků SLS a aktualizací softwaru na 

jakékoli PC SLS 

• Načtěte do každého SLS PCS přizpůsobené receptury tak, aby byly 

k dispozici klinikům v okamžiku přípravy a podání k bezpečnému ověření, identifikaci a 

potvrzení léků ke zvýšení bezpečnosti pacientů a snížení chyb v medikaci 

• Zkrácení času stráveného manuálním papírováním udržováním shody 340 B při použití ve 

spojení s SLS-WAVE SLS zahrnuje jednoroční předplatné databáze léků Lexicomp ™ Basic. K 

naplnění MDD záznamy o drogách mohou uživatelé importovat databázi Lexicomp, vlastní 

databázi nebo přidat léky ručně. 

 

Specifikace 

Doporučeno - Požadavky naAT Server 

Hardware: Čtyřjádrový procesor Intel (i5, i7 nebo Xeon) se 4 jádry, 8 GB RAM 

Místo na pevném disku: Minimálně 5 GB volného místa pro aplikaci. Doporučeno celkem 30 

GB při instalaci 

Počítačový OS: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 a 2016. Vyžaduje 

se 64bitová verze. 

 

Doporučeno - Požadavky naAT Klient 



 

Podpora prohlížeče: Internet Explorer IE 8 nebo novější 

Rozlišení obrazovky: Minimálně 1440 x 900; používat výchozí písma prohlížeče 

Operační systém počítače: Windows® 7 nebo novější 

Aplikace: Excel® 2003 nebo vyšší pro otevírání sestav 

Single Sign On:AT Správa uživatelů pomocí Microsoft® Active Directory 

  


