
Safe Label System® 
Administration Tool (AT) 

PL - język polski 

Przegląd 

Nigdy wcześniej nie było łatwiej zapewnić każdemu obszarowi przygotowywania leków 

nadzór i zgodność na poziomie apteki.Kodonika Stacja Point of Care (PCS) z systemem 

bezpiecznych etykiet (SLS) znajduje się wszędzie tam, gdzie przygotowywane są leki i 

wykorzystuje zintegrowaną bazę danych receptur, aby zwiększyć bezpieczeństwo 

pacjentów i zgodność z etykietami. Ta baza danych, utworzona za pomocą narzędzia 

administracyjnego SLS (AT), jest oprogramowaniem do zarządzania systemem, które 

umożliwia aptece łatwe tworzenie i kontrolowanie receptury leków, w tym leków 

zatwierdzonych na miejscu, stężeń i zasad ich stosowania, rozszerzając zakres wpływu 

apteki do punktu przygotowania leków. PlikAT umożliwia aptece szpitalnej: 

 

Cechy i zalety 

• Szybkie i łatwe tworzenie receptur obejmujących leki zatwierdzone przez szpitale, 

połączone z polityką szpitala, wraz z wymaganiami Komisji Wspólnej (TJC) oraz 

wytycznymi dotyczącymi etykietowania Amerykańskiego Towarzystwa 

Anestezjologicznego (ASA) i ISO 

• Kontroluj wdrażanie formuł, konfiguracji, pakietów użytkownika SLS i aktualizacji 

oprogramowania do dowolnego PCS SLS 

• Załaduj zatwierdzone na miejscu, spersonalizowane formularze do każdego SLS PCS, tak 

aby były 

dostępne dla lekarzy w miejscu przygotowania i podania, aby bezpiecznie weryfikować, 

identyfikować i potwierdzać leki w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta i 

ograniczenia błędów w leczeniu 

• Zredukuj ilość czasu spędzanego na ręcznej pracy papierkowej, zachowując zgodność z 

340B w połączeniu z SLS-WAVE SLS obejmuje roczną subskrypcję Lexicomp ™ Basic Drug 

Database. Aby wypełnić MDD rekordami leków, użytkownicy mogą importować bazę 

danych Lexicomp, własną bazę danych lub ręcznie dodawać leki. 

 

Specyfikacje 

Zalecane - wymagania dlaAT serwer 

Sprzęt: Intel Quad Core (i5, i7 lub Xeon) z 4 rdzeniami, 8 GB RAM 

Miejsce na dysku twardym: co najmniej 5 GB wolnego miejsca na aplikacje. Zalecane łącznie 

30 GB podczas instalacji 



System operacyjny komputera: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 i 

2016. Wymagana wersja 64-bitowa. 

 

Zalecane - wymagania dlaAT Klient 

 

Obsługa przeglądarek: Internet Explorer IE 8 lub nowszy 

Rozdzielczość ekranu: minimum 1440 x 900; użyj domyślnych czcionek przeglądarki 

System operacyjny komputera: Windows® 7 lub nowszy 

Aplikacje: Excel® 2003 lub nowszy do otwierania raportów 

Pojedyncze logowanie:AT Zarządzanie użytkownikami za pomocą Microsoft® Active 

Directory 

  


