Het perfecte/ideale hulpmiddel voor vereenvoudiging
van medicatie beheer/ om medicatie beheer
te vereenvoudigen.
De AccessRx-serie medicatiekarren biedt oplossingen voor veiliger en efficiënter transport
en toediening van medicijnen aan het bed van de patiënt.

MEDICATIEBEZORGING
WERKSTATIONS
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Automatisch

Handmatig

Handmatig

Softwarelinks naar HIS
Optie voor een lade
voor gecontroleerde
substanties
Toewijzing
patiëntbakje

Antimicrobieel materiaal

ü
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*bevat geen cassette
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Individueel
afsluitbare bakjes
en lades

Ondersteunt real-time
BCMA (barcode systeem)

Ondersteunt gecentraliseerd
of gedecentraliseerd
werkproces voor
medicatie aanvulling

Verwisselbare
medicijncassettes

Beveiligde en
traceerbare
patiëntenmedicatie

Geavanceerde Li-Nano
technologie
met 5 jaar garantie
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MEDICATIEBEZORGING
WERKSTATIONS

Vereenvoudigde afgifte van medicatie
tussen apotheek en patiënt.

Medicijnbeveiliging en zichtbaarheid aan het bed
•

Individueel afsluitbare, patiëntspecifieke lades zijn toegankelijk door
de patiënt ID barcode te scannen

•

Realtime registreren van medicatie, barcode patiëntidentificatie en
directe eMAR API-toegang stroomlijnt het BCMA-proces, vermindert de
te hoge voorraad en verhoogt de nauwkeurigheid

•

Patiëntenlades worden automatisch toegewezen met de moet dit
vertaald worden interface, waardoor tijdrovende en foutgevoelige
handmatige lade-etikettering wordt voorkomen

•

Maakt gebruik van de Active Directory van het ziekenhuis voor
consistente gebruikersverificatie

•

Configureerbare velden voor de weergave van de lades maken het
mogelijk de gebruikersinterface aan te passen

Stroomlijn uw werkproces
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•

Beveiligt en registreert patiënt-specifieke medicatie voor maximaal
12 patiënten in individueel afsluitbare lades, waardoor transport en
tijd doorbrengen in het ADC worden beperkt.

•

ADT en patiëntenbestellingen worden via een draadloos netwerk
naar de kar gestuurd om een snellere medicatieverdeling/bezorging
mogelijk te maken

•

Minder ritten naar en tijd doorbrengen aan de automatische
dispenserkast

MEDICATIEBEZORGING
WERKSTATIONS

Meer controle & flexibiliteit voor apothekers
tussen verschillende distributiemodellen voor
apotheken
•

De browser-gebaseerde AccessManagerTM-console biedt toegang
tot rapporten en maakt tegelijkertijd Active Directory-compatibel
gebruikersbeheer, op site: wagenparkbeheer en systeemconfiguratie mogelijk

•

Instelbare, op tijd gebaseerde toegangscontroles verminderen het
risico van medicijntoediening op een verkeerd tijdstip en helpen bij het
afstemmen van ongebruikte medicijnen in de apotheek

•

Optionele interface voor medicatiebestellingen - Rx MD kan fungeren
als een patiëntmedicatiebesteller en controleren of een bestelling
is geregistreerd

•

Beveiligde e-mail meldingen voor apotheek over patiënten die zijn
doorverwezen/overgeplaatst of ontslagen uit het ziekenhuis

Schaalbare & gecentraliseerde softwarearchitectuur en -integratie
•

Multi-Org - schaalbare architectuur - mogelijkheid tot schaalvergroting
van twee bedklinieken tot een multifacilitair gezondheidssysteem

•

Mogelijkheid om toegangsrechten tot het gezondheidssysteem op te
zetten, bijvoorbeeld per afdeling

•

Bedrijfsrapportage beschikbaar

•

Inzetten meerdere eenheden van de onderneming

•

HL7-conform, moet dit vertaald worden interface (patiëntdemografie) en
RDE-interface (goedgekeurde bestellingen van de apotheek)

•

Instelbare interface-engine communiceert gemakkelijk met HIS

•

Projectmanagement, installatie en training door het professionele
serviceteam van TouchPoint Medical

Configureer uw systeem om te voldoen aan uw
medicatie- en leveringsvereisten.
102mm (4in)
Ladespecificaties

Afmetingen
Breedte
Hoogte
Diepte
Volume

91.4mm (3.6in)
238.8mm (9.4in)
55.9mm (2.2in)
1213cm3 (74in3)

152mm (6in)
Ladespecificaties

142.2mm (5.6in)
238.8mm (9.4in)
55.9mm (2.2in)
1885cm3 (115in3)

Gecontroleerde
substanties
Specificaties van de
volledige breedte van de
lade

271.8mm (10.7in)
228.6mm (9in)
50.8mm (2in)
3195cm3 (195in3)
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MEDICATIEBEZORGING
WERKSTATIONS

Optimaliseer de efficiëntie en
veiligheid met uw gecentraliseerde
medicatiedistributie.

AccessRx Exchange™ mobiel werkstation
•

Gemakkelijke herbevoorrading, waar u maar wilt. Kan eenvoudig in
de apotheek worden gevuld en uitgewisseld of direct bij de kar

•

Sleutelslot of e-sleutel beveiligingsopties

•

Pas uw bestaande AccessPoint™-werkstation eenvoudig ter
plaatse aan met het Exchange Cassette-systeem

•

Kan worden toegevoegd aan al dan niet gemotoriseerde karren

•

Werkt met zowel handmatige als elektrische karren

Verwisselbare cassettes
•

Eenvoudig en direct op de mobiele werkplek of wall mount / beugel bij te vullen

•

Verkrijgbaar in twee-, drie- of vierlaagse maten & meerdere bakmaten en
leveringslade-opties

•

Belasting tot 2,2 kg (5,5 lbs) per laag

•

Compacte voetafdruk past op 600mm x400mm kar of (ISO 3394 modulaire
systemen) kast

Karren
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•

Alle transferkarren zijn voorzien van een afsluitbare rolluikdeur

•

Alle transferkarren zijn voorzien van een verlengde handgreep

•

Afsluitopties omvatten sleutelslot of e-sleutel

•

Enkele breedte, mogelijkheid om aan de voorzijde in te laden

•

Dubbele breedte, mogelijkheid om aan de zijkant in te laden

MEDICATIEBEZORGING
WERKSTATIONS

Ontworpen ter ondersteuning van uw
opslag- en werkproces voorkeuren
•

Ondersteunen van med station werkprocessen op de
kamer en opslag met de cassette wandmontagekit.

•

Sleutelslot of e-sleutel ALS beveiligingsopties

Pas uw bestaande AccessPoint™-gamma eenvoudig
aan met het AccessRx Exchange™-systeem
•

Uw bestaande werkstations ter plaatse aanpassen met minimale stilstandtijd

•

Kan worden toegevoegd aan al dan niet gemotoriseerde karren

•

Werkt met zowel handmatige als elektrische karren

Flexibele afsluitopties
Drukknop e-sleutel functies:

Belangrijkste functies van het slot:

•

20 codes per slot: 19 Gebruikerscodes en één
supervisorcode; code lengte is 4-8 cijfers

•

Verwijderbare slotkern:

•

•

7500 cycli (verlengde levensduur van de batterij)

•

ADA-conform

•

Indicator voor lege batterij

Unieke slot/sleutel-serie voor
cassettedrager, cassettes en lade
voor gecontroleerde substanties
voor meer veiligheid

•

Het batterijcompartiment is gemakkelijk toegankelijk
vanaf de buitenkant van de cassette

•

Zijluikvergrendeling met
symmetrische sleutel
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MEDICATIEBEZORGING
WERKSTATIONS

Sla uw medicijnen op en beveilig ze aan
het bed.

Beveilig uw medicijnen tijdens het gehele
werkproces
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•

Individueel vergrendelbare lades

•

Eenvoudig te gebruiken software

•

Opslaginstellingen voor het beveiligen van een
verscheidenheid aan medicijnen en gecontroleerde
substanties

•

Gerookt polycarbonaat 4" & 6" lades

•

Aluminium vergrendelende opslag en lades voor
gecontroleerde substanties

•

Configureerbare velden voor de weergave van de lades
maken het mogelijk de gebruikersinterface aan te passen

•

AccesRx MD™-softwareopties toevoegen aan bestaande
AccessRx Secure™-karren voor een schaalbare, op maat
gemaakte oplossing

MEDICATIEBEZORGING
WERKSTATIONS

Configureer uw systeem om te voldoen aan uw medicatieen leveringsvereisten.
Met een breed aanbod aan maten en afsluitmogelijkheden kunt u
gerust zijn dat uw medicijnen en benodigdheden veilig zijn opgeborgen
volgens uw vereisten.
Opties voor voorraadbak & lade

Afsluit opties

e-sleutel

e-sleutel

Sleutelslot

e-sleutel of
sleutelslot

e-sleutel of
sleutelslot

Capaciteit

6 per laag

4 per laag

1 per laag

1 per 2 lagen

2 per 2 lagen

80mm (3.2in)
75mm (3in)
338mm (13.3in)
1213cm3 (74in3)

120mm (3.2in)
75mm (3in)
338mm (13.3in)
1213cm3 (74in3)

480mm (18.9in)
75mm (3in)
338mm (13.3in)
1213cm3 (74in3)

Afmetingen
Breedte
Hoogte
Diepte

80mm (3.2in)
75mm (3in)
338mm (13.3in)
1213cm3 (74in3)

80mm (3.2in)
75mm (3in)
338mm (13.3in)
1213cm3 (74in3)

Opties voor verwisselbare cassettes

Afsluit opties
Afmetingen
Breedte
Hoogte
Diepte

2-laags

3-laags

4-laags

Sleutel of e-sleutel

Sleutel of e-sleutel

Sleutel of e-sleutel

595mm (24.4in)
244mm (9.6in)
395mm (15.6in)
1213cm3 (74in3)

595mm (24.4in)
393mm (13.4in)
395mm (15.6in)
1213cm3 (74in3)

595mm (24.4in)
454mm (17.9in)
395mm (15.6in)
1213cm3 (74in3)

Afmetingen overdrachtskarretje

Afmetingen
Breedte
Hoogte
Diepte

Enkele breedte
Overdrachtskarretje

Dubbele breedte
Overdrachtskarretje

710mm (28in)
1452mm (57.2in)
591mm (23.3in)
1213cm3 (74in3)

1020mm (40.2in)
1464mm (57.6in)
791mm (31.1in)
1213cm3 (74in3)

Bakaccessoires

Identificatie
Labelkits
Duidelijke snap-on labelhoezen
maken het verwisselen
van identificatielabels snel
en eenvoudig

Verdeler
Kits
Bakken bieden plaats
aan maximaal 11
scheidingswanden elk

Neem contact op met uw TouchPoint Medical-vertegenwoordiger voor meer informatie en voor het bespreken van aanvullende accessoires
specifiek voor uw point-of-care toepassing. Ga naar touchpointmed.com/contact om in contact te komen met uw lokale vertegenwoordiger.
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