
Safe Label System® 
Administration Tool (AT) 

DA - dansk 

Oversigt 

Aldrig før har det været lettere at give ethvert område til medicinforberedelse tilsyn og 

overholdelse af apotekniveau.Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) 

sidder, hvor som helst medicin tilberedes, og bruger den integrerede formulardatabase til at 

øge patientsikkerhed og mærkningskrav. Denne database, oprettet ved hjælp af SLS 

Administration Tool (AT), er systemets styringssoftware, der gør det muligt for apotek 

nemt at oprette og kontrollere en lægemiddelformular, inklusive stedgodkendte 

lægemidler, koncentrationer og regler for brug, der udvider apotekets indflydelsesområde 

til det punkt af medicinforberedelse. DetAT gør det muligt for et hospitalapotek at: 

 

Funktioner / fordele 

• Opret hurtigt og nemt en formulær, der inkorporerer hospitalsgodkendte lægemidler, 

fusioneret med hospitalspolitikker sammen med Joint Commission (TJC) krav og American 

Society of Anesthesiology (ASA) og ISO-mærkningsretningslinjer 

• Styr implementering af formularen, konfigurationen, SLS-brugerens pakker og 

softwareopdateringer til enhver SLS PCS 

• Indlæs stedgodkendte, tilpassede formularer på hver SLS PCS, så de er 

tilgængelige for klinikere ved forberedelses- og indgivelsesstedet for sikkert at verificere, 

identificere og bekræfte medicin for at øge patientsikkerheden og reducere 

medicineringsfejl 

• Reducer den tid, der bruges på manuelt papirarbejde ved at opretholde 340B-

overholdelse, når det bruges sammen med SLS-WAVE SLS inkluderer et års abonnement på 

Lexicomp ™ Basic Drug Database. For at udfylde MDD med lægemiddeloptegnelser kan 

brugere importere Lexicomp-databasen, deres egen database eller tilføje stoffer manuelt. 

 

specifikationer 

Anbefalet - Krav tilAT Server 

Hardware: Intel Quad Core (i5, i7 eller Xeon) med 4 kerner, 8 GB RAM 

Harddiskplads: Minimum 5 GB ledig plads til applikation. Anbefalet 30 GB i alt ved 

installation 

Computer OS: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 og 2016. 64-bit 

kræves. 

 



Anbefalet - Krav tilAT Klient 

 

Browsersupport: Internet Explorer IE 8 eller nyere 

Skærmopløsning: Minimum 1440 x 900; brug standard browserfonte 

Computer OS: Windows® 7 eller nyere 

Applikationer: Excel® 2003 eller nyere for at åbne rapporter 

Single Sign On:AT Brugeradministration ved hjælp af Microsoft® Active Directory 

  


