Safe Label System®
Administration Tool (AT)
RO - Română
Prezentare generală
Nu a fost niciodată mai ușor să împuterniciți fiecare zonă de preparare a medicamentelor cu
supravegherea și conformitatea la nivel de farmacie.Codonica Sistemul de etichetare sigură
(SLS) Point of Care Station (PCS) se află oriunde sunt preparate medicamentele și utilizează
baza de date integrată pentru a spori siguranța pacienților și respectarea etichetării.
Această bază de date, creată folosind SLS Administration Tool (AT), este software-ul de
gestionare al sistemului care permite farmaciei să creeze și să controleze cu ușurință un
formular de medicamente, inclusiv medicamente aprobate de site, concentrații și reguli de
utilizare, extinzând domeniul de influență al farmaciei la obiect de preparare a
medicamentelor.AT permite unei farmacii spitalicești să:

Caracteristici și beneficii
• Creați rapid și ușor un formular care încorporează medicamente aprobate de spitale,
combinate cu politicile spitalicești, împreună cu cerințele Comisiei mixte (TJC), și Societății
Americane de Anestezie (ASA) și ghidurilor de etichetare ISO
• Controlați implementarea formularului, a configurației, a pachetelor utilizatorului SLS și a
actualizărilor software pentru orice SLS PCS
• Încărcați formulare personalizate aprobate de site pe fiecare SLS PCS astfel încât să fie
disponibile medicilor la punctul de pregătire și administrare pentru a verifica, identifica și
confirma medicamentele în siguranță pentru a crește siguranța pacientului și pentru a
reduce erorile de medicamente
• Reduceți timpul petrecut pe hârtie manuală, menținând conformitatea 340B atunci când
este utilizat împreună cu SLS-WAVE SLS include un abonament de un an la baza de date
Lexicomp ™ Basic Drug. Pentru a completa MDD cu înregistrări de droguri, utilizatorii pot
importa baza de date Lexicomp, propria bază de date sau pot adăuga medicamente manual.

Specificații
Recomandat - Cerințe pentruAT Server
Hardware: Intel Quad Core (i5, i7 sau Xeon) cu 4 nuclee, 8 GB RAM
Spațiu pe hard disk: minim 5 GB spațiu liber pentru aplicație. Recomandăm 30 GB în total la
instalare
Sistem de operare pentru computer: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008,
2012R2 și 2016. Este necesar 64 de biți.

Recomandat - Cerințe pentruAT Client
Suport pentru browser: Internet Explorer IE 8 sau mai nou
Rezoluție ecran: Minim 1440 x 900; utilizați fonturile implicite ale browserului
Sistem de operare pentru computer: Windows® 7 sau mai nou
Aplicații: Excel® 2003 sau mai mare pentru a deschide rapoarte
O singură logare:AT Gestionarea utilizatorilor utilizând Microsoft® Active Directory

