Safe Label System®
Administration Tool (AT)
IS - Íslenska
Yfirlit
Aldrei áður hefur verið auðveldara að styrkja öll lyfjabundið svæði með lyfjaeftirlit og
eftirlit.Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) situr hvar sem lyf eru
unnin og notar samþætta lyfjagagnagrunninn til að auka öryggi sjúklinga og fylgja
merkingum. Þessi gagnagrunnur, búinn til með SLS Administration Tool (AT), er
stjórnunarhugbúnaður kerfisins sem gerir lyfjafræði kleift að búa til og stjórna lyfjablöndu á
einfaldan hátt, þ.mt lyf sem eru viðurkennd á staðnum, styrkur og notkunarreglur og auka
áhrifasvið apóteksins að því marki. lyfjablöndunar. TheAT gerir sjúkrahúsapóteki kleift að:

Aðgerðir / ávinningur
• Búðu fljótt og auðveldlega til lyfjaform sem inniheldur sjúkrahússamþykkt lyf, sameinuð
sjúkrahússtefnu, ásamt kröfum Sameinuðu framkvæmdastjórnarinnar (TJC) og
leiðbeiningum American Society of Anesthesiology (ASA) og ISO merkingum
• Stjórna dreifingu á formúlu, stillingum, SLS notendapökkum og hugbúnaðaruppfærslum á
hvaða SLS PCS sem er
• Hleððu síðusamþykktum, sérsniðnum formúlum á hverja SLS PCS svo þær séu
aðgengileg læknum á undirbúnings- og gjafarstað til að sannreyna, bera kennsl á og
staðfesta lyf til að auka öryggi sjúklinga og draga úr lyfjamistökum
• Draga úr þeim tíma sem varið er í handvirka pappírsvinnu og viðhalda 340B samræmi
þegar það er notað ásamt SLS-WAVE SLS inniheldur eins árs áskrift að Lexicomp ™
grunnlyfjagagnagrunni. Til að byggja MDD með lyfjaskrám geta notendur flutt inn Lexicomp
gagnagrunninn, sinn eigin gagnagrunn eða bætt við lyfjum handvirkt.

Upplýsingar
Mælt með - Kröfur fyrirAT Netþjónn
Vélbúnaður: Intel Quad Core (i5, i7 eða Xeon) með 4 kjarna, 8 GB vinnsluminni
Rúm á harða diskinum: Lágmark 5 GB laust pláss fyrir forrit. Mælt er með 30 GB samtals við
uppsetningu
Tölvustýring: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 og 2016. 64-bita
krafist.
Mælt með - Kröfur fyrirAT Viðskiptavinur

Stuðningur vafra: Internet Explorer IE 8 eða nýrri
Skjárupplausn: Lágmark 1440 x 900; notaðu sjálfgefna leturgerð letur
Tölvustýring: Windows® 7 eða nýrri
Forrit: Excel® 2003 eða nýrri til að opna skýrslur
Einföld innskráning:AT Notendastjórnun með Microsoft® Active Directory

