Safe Label System®
Administration Tool (AT)
NO - Norsk
Oversikt
Aldri før har det vært enklere å styrke hvert prepareringsområde for medisiner med tilsyn
og overholdelse av apoteknivå.Kodonikk Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS)
sitter der medisiner tilberedes, og bruker den integrerte formuleringsdatabasen for å øke
pasientsikkerheten og merking av samsvar. Denne databasen, opprettet ved hjelp av SLS
Administration Tool (AT), er systemets administrasjonsprogramvare som gjør det mulig for
apotek å enkelt lage og kontrollere en legemiddelformular, inkludert stedgodkjente
medisiner, konsentrasjoner og regler for bruk, og utvider apotekets innflytelsesområde til
det punktet av medisinforberedelse. DeAT gjør det mulig for et sykehusapotek å:

Funksjoner / fordeler
• Opprett raskt og enkelt en formulær som inkluderer sykehusgodkjente medisiner, slått
sammen med sykehuspolitikk, sammen med kravene fra Joint Commission (TJC) og
American Society of Anesthesiology (ASA) og ISO-merking.
• Kontroller distribusjon av formularen, konfigurasjonen, SLS-brukerens pakker og
programvareoppdateringer til alle SLS PCS
• Last inn stedgodkjente, tilpassede formularer på hver SLS PCS slik at de er det
tilgjengelig for klinikere på forberedelses- og administrasjonsstedet for å verifisere,
identifisere og bekrefte medisiner trygt for å øke pasientsikkerheten og redusere
medisineringsfeil
• Reduser tiden brukt på manuelt papirarbeid for å opprettholde 340B-samsvar når den
brukes sammen med SLS-WAVE SLS inkluderer et års abonnement på Lexicomp ™ Basic
Drug Database. For å fylle MDD med narkotikaposter kan brukere importere Lexicompdatabasen, sin egen database eller legge til medisiner manuelt.

Spesifikasjoner
Anbefalt - Krav tilAT Server
Maskinvare: Intel Quad Core (i5, i7 eller Xeon) med 4 kjerner, 8 GB RAM
Harddiskplass: Minimum 5 GB ledig plass til applikasjon. Anbefalt totalt 30 GB ved
installasjon
Computer OS: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 og 2016. 64-bit
kreves.

Anbefalt - Krav tilAT Klient
Nettleserstøtte: Internet Explorer IE 8 eller nyere
Skjermoppløsning: Minimum 1440 x 900; bruk standard nettleserskrifttyper
Computer OS: Windows® 7 eller nyere
Programmer: Excel® 2003 eller nyere for å åpne rapporter
Enkelt pålogging:AT Brukeradministrasjon ved hjelp av Microsoft® Active Directory

