
Hjelper deg med å få oppnådd 
en lukket medikamentsløyfe.

AccessRx-serien med utleveringsvogner for medikamenter gir løsninger for en sikrere og mer 
effektiv transport og administrering av medikamentene ved pasientens sengekant.
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Maksimalt antall 
Kassetter 12 12

Konfigurerbar 
skuff Alternativer ü ü
Individuelle 
pasientskuffer med lås ü ü
Programvarelinker 
til HIS ü
Skuffalternativ for 
kontrollerte stoffer ü ü
Tildeling av 
pasientskuff Automatisk Manuell

Antimikrobiell  
materiale ü ü

NØKKELFORDELER

Individuelle låskasser 
og -skuffer

Utskiftbare 
medikamentkassetter

Støtter samtids- 
BCMA

Støtter sentralisert 
eller desentralisert 
arbeidsflyt under påfylling 
av medikamenter

Avansert Li-Nano-teknologi  
m/ 5 års garanti

Sikker og sporbar 
pasientmedisinsering
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Sikkerhet og synlighet av medikamenter 
ved sengen
• Individuelt låsbare, pasientspesifikke skuffer kan nås ved å skanne 

pasientens ID-strekkode

• Administrering av medikamenter i sanntid, strekkodeidentifisering 
av pasienter og direkte eMAR API-tilgang strømlinjeformer 
BCMA‑prosessen, reduserer overflødighet og øker nøyaktigheten

• Pasientskuffer tilordnet automatisk ved hjelp av grensesnittet ADT 
(Admission / Discharge / Transfer), eliminerer tidkrevende og feil 
manuell skuffemerking 

• Bruker sykehusets aktive register for konsekvent 
brukerautentisering

• Konfigurerbare skuffevisningsfelt tillater personlig tilpasning 
av brukergrensesnittet

Strømlinjeform arbeidsflyten din
• Sikrer og sporer pasientspesifikke medisiner for opptil 12 pasienter 

i individuelt låste skuffer, reduserer turer og tid brukt på ADC

• ADT og pasientbestillinger overføres via trådløst nettverk til trallen 
for å gjøre det raskere å levere medikamentene

• Reduser turer til og tidsbruk ved det automatiske 
dispenserkabinettet

En lukket medikamentsløyfe for levering av 
medikamenter mellom apotek og pasientens 
seng.

Mer kontroll og fleksibilitet for farmasøyter på 
tvers av en rekke apotekdistribusjonsmodeller
• Nettleserbasert AccessManagerTM-konsoll gir tilgang til rapporter 

samtidig som det muliggjør brukeradministrasjon kompatibel med 
det aktive registeret, flåtestyring og systemkonfigurasjon

• Konfigurerbare, tidsbaserte tilgangskontroller reduserer risikoen 
for medikamentadministrasjon på et feil tidspunkt og hjelper til med 
å avstemme apoteket med hensyn til ubrukte medikamenter

• Det valgfrie grensesnittet for medikamentordrer - Rx MD kan 
fungere som en påfyller av medikamenter for pasienten og bekrefte 
at en ordre er blitt utført. 

• Sikre e-postvarsler til apoteket for overførte og utskrevne pasienter

Skalerbar og sentralisert 
programvarearkitektur og -integrasjon
• Multi-Org - skalerbar arkitektur - mulighet til å skalere fra 

to‑sengsklinikk til helsesystem med flere anlegg 

• Muligheter for å sette opp tilgangsrettigheter for helsesystemer, 
for eksempel etter avdeling

• Enterprise-rapportering tilgjengelig

• Enterprise-distribusjon av flere anlegg

• HL7-kompatibel, ADT-grensesnitt (pasientdemografi) 
og RDE‑grensesnitt (apotekgodkjente ordrer)

• Konfigurerbar grensesnittmotor som kommuniserer enkelt med HIS

• Prosjektledelse, installasjon og opplæring av TouchPoint 
Medicals profesjonelle serviceteam
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Kontakt din TouchPoint Medical-representant for å lære mer og diskutere tilleggsutstyr som er spesifikke for bruk på ditt 
behandlingssted Bes touchpointmed.com/contact for å komme i kontakt med din lokale representant.

Sikre medikamentene dine gjennom 
hele arbeidsflyten
• Individuelle skuffer med lås 

• Brukervennlig programvare

• Lagringskonfigurasjoner for å sikre en rekke medisiner 
og kontrollerte stoffer

• Skuffer i røkt polykarbonat 4” og 6”

• Lagring i aluminium med lås og skuffer for kontrollerte stoffer

• Konfigurerbare skuffevisningsfelt tillater personlig 
tilpasning av brukergrensesnittet

• Legg til AccessRx MD™-programvarealternativer 
i eksisterende AccessRx Secure™‑vogner for å oppnå 
en skalerbar, tilpasset løsning

Oppbevar og sikre medikamentene 
ved sengen.

102 mm (4”) 
Skuffspesifikasjon

152 mm (8”) 
Skuffspesifikasjon

Kontrollerte stoffer 
Skuffspesifikasjon 

full bredde

Dimensjoner 
Bredde 
Høyde 
Dybde 
Volum

 
91,4 mm (3,6”) 
238,8 mm (9,4”) 
55,9 mm (2,2”) 
1 213 cm3 (74”3)

 
142,2 mm (5,6”) 
238,8 mm (9,4”) 
55,9 mm (2,2”) 
1 885 cm3 (115”3)

 
271,8mm (10,7”) 
228,6mm (9”) 
50,8mm (2”) 
3195 cm3 (195”3)

Konfigurer systemet ditt for å oppfylle behov 
og krav til medikamentene og forsyningene. 


