Safe Label System®
Administration Tool (AT)
KA - ქართული
მიმოხილვა
აქამდე არასოდეს ყოფილა უფრო ადვილი მედიკამენტების მომზადების ყველა
ადგილის შეძენა სააფთიაქო დონის მეთვალყურეობითა და შესაბამისობით.კოდონიკა
უსაფრთხო ეტიკეტის სისტემა (SLS) ზრუნვის სადგურის (PCS) ზონაა, სადაც
მედიკამენტები მზადდება და იყენებს ინტეგრირებულ ფორმულ ბაზას, პაციენტის
უსაფრთხოების გაზრდისა და ეტიკეტირების შესაბამისად. SLS ადმინისტრაციული
ხელსაწყოს (AT) გამოყენებით შექმნილი ეს მონაცემთა ბაზა წარმოადგენს სისტემის
მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც აფთიაქს საშუალებას აძლევს
მარტივად შექმნას და გააკონტროლოს წამლის ფორმულატორი, მათ შორის საიტის
მიერ დამტკიცებული მედიკამენტები, კონცენტრაციები და გამოყენების წესები,
აფართოებს აფთიაქის გავლენის სფეროს წერტილამდე. მედიკამენტების
მომზადების.AT საშუალებას აძლევს საავადმყოფოს აფთიაქს:

მახასიათებლები / უპირატესობები
• სწრაფად და მარტივად შეიქმნას ფორმულა, რომელიც მოიცავს საავადმყოფოში
დამტკიცებულ მედიკამენტებს, შერწყმულია საავადმყოფოს პოლიტიკასთან ერთად,
ერთობლივი კომისიის (TJC) მოთხოვნებთან და ამერიკის ანესთეზიოლოგიის
საზოგადოება (ASA) და ISO მარკირების სახელმძღვანელო მითითებები
• გააკონტროლეთ ფორმულების, კონფიგურაციის, SLS მომხმარებლის პაკეტების და
პროგრამული განახლებების ნებისმიერი SLS PCS- ის დანერგვა
• ჩატვირთეთ საიტის დამტკიცებული, მორგებული ფორმულები თითოეულ SLS
კომპიუტერზე ისე, რომ ისინი ასე იყოს
კლინიცისტებისთვის ხელმისაწვდომია მომზადებისა და მიღების დროს,
მედიკამენტების უსაფრთხოდ გადამოწმება, იდენტიფიცირება და დადასტურება
პაციენტის უსაფრთხოების გასაზრდელად და მედიკამენტების შეცდომების
შესამცირებლად
• შეამცირეთ სახელმძღვანელო დოკუმენტებზე დახარჯული დროის 340B
შესაბამისობის შენარჩუნება, როდესაც გამოიყენება SLS-WAVE SLS- თან ერთად,
მოიცავს ერთწლიან გამოწერას Lexicomp ™ წამლის ბაზის ბაზარზე. MDD- ს
ნარკოტიკების ჩანაწერებით დასახლების მიზნით მომხმარებლებს შეუძლიათ

იმპორტირება Lexicomp მონაცემთა ბაზაში, საკუთარი მონაცემთა ბაზაში ან ხელით
დაამატონ ნარკოტიკები.

სპეციფიკაციები
რეკომენდებულია - მოთხოვნებიAT სერვერი
აპარატურა: Intel Quad Core (i5, i7 ან Xeon) 4 ბირთვით, 8 გბ ოპერატიული მეხსიერება
მყარი დისკის ადგილი: მინიმუმ 5 გბ თავისუფალი ადგილი გამოყენებისათვის.
ინსტალაციისას რეკომენდებულია 30 გბ
კომპიუტერული ოპერაციული სისტემა: Windows® 7, Windows 10, Windows Server
2008, 2012R2 და 2016. საჭიროა 64 ბიტიანი.
რეკომენდებულია - მოთხოვნებიAT კლიენტი
ბრაუზერის დახმარება: Internet Explorer IE 8 ან უფრო ახალი
ეკრანის გარჩევადობა: მინიმუმ 1440 x 900; გამოიყენეთ ნაგულისხმევი ბრაუზერის
შრიფტები
კომპიუტერის ოპერაციული სისტემა: Windows® 7 ან უფრო ახალი
პროგრამები: Excel® 2003 ან უფრო მეტი, რომ გახსნათ ანგარიშები
Ერთი ხელმოწერა:AT მომხმარებლის მენეჯმენტი Microsoft® Active Directory- ის
გამოყენებით

