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Overzicht
Nooit eerder was het eenvoudiger om elk gebied van medicatiebereiding te voorzien van
toezicht en naleving op apotheekniveau.Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care
Station (PCS) zit overal waar medicatie wordt bereid en maakt gebruik van de
geïntegreerde formulariumdatabase om de patiëntveiligheid en de naleving van de
etikettering te verhogen. Deze database, gemaakt met behulp van de SLS Administration
Tool (AT), is de beheersoftware van het systeem waarmee de apotheek gemakkelijk een
geneesmiddelenformularium kan maken en beheren, inclusief door de locatie goedgekeurde
medicatie, concentraties en gebruiksregels, waardoor de invloedssfeer van de apotheek tot
op het punt wordt uitgebreid van medicatiebereiding. DeAT stelt een ziekenhuisapotheek in
staat om:

Kenmerken & Voordelen
• Maak snel en gemakkelijk een formularium waarin door het ziekenhuis goedgekeurde
geneesmiddelen zijn opgenomen, samengevoegd met ziekenhuisbeleid, samen met de
vereisten van de Joint Commission (TJC), en de American Society of Anesthesiology (ASA)
en ISO-etiketteringsrichtlijnen
• Controle van de implementatie van het formularium, de configuratie, SLSgebruikerspakketten en software-updates voor elke SLS PCS
• Laad door de site goedgekeurde, aangepaste formularia op elk SLS PCS zodat ze dat ook
zijn
beschikbaar voor clinici op het punt van voorbereiding en toediening om medicijnen veilig
te verifiëren, identificeren en bevestigen om de patiëntveiligheid te verhogen en
medicatiefouten te verminderen
• Verminder de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan handmatig papierwerk met behoud
van de 340B-conformiteit bij gebruik in combinatie met SLS-WAVE SLS omvat een
jaarabonnement op Lexicomp ™ Basic Drug Database. Om de MDD te vullen met
medicatiedossiers, kunnen gebruikers de Lexicomp-database of hun eigen database
importeren of handmatig medicijnen toevoegen.

Specificaties
Aanbevolen - vereisten voorAT Server
Hardware: Intel Quad Core (i5, i7 of Xeon) met 4 cores, 8 GB RAM

Ruimte op harde schijf: minimaal 5 GB vrije ruimte voor toepassing. Aanbevolen totaal 30
GB bij installatie
Computerbesturingssysteem: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2
en 2016. 64-bit vereist.
Aanbevolen - vereisten voorAT Cliënt
Browserondersteuning: Internet Explorer IE 8 of nieuwer
Schermresolutie: minimaal 1440 x 900; gebruik standaard browserlettertypen
Computer OS: Windows® 7 of nieuwer
Toepassingen: Excel® 2003 of hoger om rapporten te openen
Eenmalig inloggen:AT Gebruikersbeheer met Microsoft® Active Directory

