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Översikt 

Aldrig tidigare har det varit lättare att ge varje läkemedelsberedningsområde övervakning 

och efterlevnad på apoteksnivå.Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station 

(PCS) sitter överallt där läkemedel bereds och använder den integrerade 

formulärdatabasen för att öka patientsäkerheten och efterlevnaden av märkningen. Denna 

databas, skapad med SLS Administration Tool (AT), är systemets programvara som gör det 

möjligt för apotek att enkelt skapa och kontrollera en läkemedelsformulär, inklusive 

platsgodkända läkemedel, koncentrationer och regler för användning, vilket utökar 

apotekets inflytande till punkten läkemedelsberedning. DeAT gör det möjligt för ett 

sjukhusapotek att: 

 

Funktioner 

• Skapa snabbt och enkelt en formulär som innehåller sjukhusgodkända läkemedel, 

sammanslagna med sjukhuspolicyer, tillsammans med Joint Commission (TJC) krav och 

American Society of Anesthesiology (ASA) och ISO-märkningsriktlinjer 

• Kontrollera distribution av formulär, konfiguration, SLS-användarpaket och 

programuppdateringar till alla SLS-datorer 

• Ladda webbplatsanpassade, anpassade formulär på varje SLS PCS så att de är 

tillgängliga för kliniker vid berednings- och administrationsstället för att säkert verifiera, 

identifiera och bekräfta läkemedel för att öka patientsäkerheten och minska 

medicineringsfel 

• Minska den tid som spenderas på manuellt pappersarbete som upprätthåller 340B-

överensstämmelse när den används i kombination med SLS-WAVE SLS inkluderar ett års 

prenumeration på Lexicomp ™ Basic Drug Database. För att fylla MDD med 

läkemedelsregister kan användare importera Lexicomp-databasen, sin egen databas eller 

lägga till läkemedel manuellt. 

 

Specifikationer 

Rekommenderas - Krav förAT Server 

Hårdvara: Intel Quad Core (i5, i7 eller Xeon) med 4 kärnor, 8 GB RAM 

Hårddiskutrymme: Minst 5 GB ledigt utrymme för applikation. Rekommenderas totalt 30 

GB vid installation 



Dator OS: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 och 2016. 64-bitars 

krävs. 

 

Rekommenderas - Krav förAT Klient 

 

Webbläsarsupport: Internet Explorer IE 8 eller senare 

Skärmupplösning: Minst 1440 x 900; använd standardwebbläsarteckensnitt 

Dator OS: Windows® 7 eller senare 

Applikationer: Excel® 2003 eller senare för att öppna rapporter 

Enkel inloggning:AT Användarhantering med Microsoft® Active Directory 

  


