
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 24 12

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

Antimikrobiell  
materiale ü ü

*inkluderer ikke kassett
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.
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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. 

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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Overføringsvogner
• Alle overføringsvogner inkluderer tambordører med lås

• Alle overføringsvogner inkluderer et utvidet håndtak

• Låsealternativene inkluderer tastelås eller e-lås

• Enkel bredde, mulighet for frontlasting

• Dobbel bredde, mulighet for sidelasting

Utskiftbare kassetter
• Lås opp enkelt og direkte på den mobile eller veggfestede arbeidsstasjonen

• Finnes i to, tre eller fire lags størrelser og flere kassestørrelser samt 
forsyningsskuffalternativer

• Godkjent belastning opp til 2,2 kg (5,5 lbs) per lag

• Kompakt konstruksjon som passer til vogn på 600 mm x 400 mm eller 
(ISO 3394 modulære systemer) kabinett

Driv effektivt og sikkert med din 
sentraliserte medikamentdistribusjon.

AccessRx Exchange™ Arbeidsstasjon på hjul
• Fyll opp igjen lageret enkelt der du trenger det. Kan enkelt fylles 

på apoteket og byttes eller direkte på trallen

• Sikkerhetsalternativer som tastelås eller e-lås

• Enkel på stedet ettermontering av eksisterende AccessPoint™ 
arbeidsstasjon med byttekassett‑løsning

• Mulighet for å legge til vogner med og uten strømstyring

• Fungerer med både manuelle og elektriske heisevogner
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e-lås-funksjoner med trykknapp:

• 20 koder per lås: 19 brukerkoder og en veilederkode; 
kodelengde er 4 til 8 sifre

• 7500 sykluser (forlenget batterilevetid)

• ADA-kompatibel

• Indikator for svakt batteri

• Batterirommet er lett tilgjengelig fra utsiden på kassetten

Tastelåsfunksjoner:

• Avtakbar låsekjerne

• Unik låse/tasteserie for kassettbærer, 
kassetter og kontrollert legemiddelskuff 
for økt sikkerhet

• Sidestengt lås med symmetrisk tasting

Fleksible låsealternativer

Tilpass din eksisterende AccessPoint™ flåte 
enkelt med AccessRx Exchange™‑systemet
• Ettermonter eksisterende arbeidsstasjoner på stedet med 

minimal nedetid

• Mulighet for å legge til vogner med og uten strømstyring

• Fungerer med både manuelle og elektriske heisevogner

Designet for å støtte lagrings- 
og arbeidsflytpreferansene dine
• Støtter arbeidsstasjoner og lagring på rommet med 

veggmonteringssett for kassetter.

• Sikkerhetsalternativer som tastelås eller e-lås
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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.
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20200610-Access RX Brochure-NO

2-lags 3-lags 4-lags

Låsealternativer Taster eller elås Taster eller elås Taster eller elås

Dimensjoner 
Bredde 
Høyde 
Dybde

595 mm (24,4”) 
244 mm (9,6”) 
395 mm (15,6”)

595 mm (24,4”) 
393 mm (13,4”) 
395 mm (15,6”)

595 mm (24,4”) 
454 mm (17,9”) 
395 mm (15,6”)

Byttekassettalternativer

Låsealternativer e-lås e-lås Tastelås
e-lås eller  
tastelås

e-lås eller  
tastelås

Kapasitet 6 per lag 4 per lag 1 per lag 1 per 2 lag 2 per 2 lag

Dimensjoner 
Bredde 
Høyde 
Dybde

80 mm (3,2”) 
75 mm (3”) 
338 mm (13,3”)

120 mm (3,2”) 
75 mm (3”) 
338 mm (13,3”)

480 mm (3,2”) 
75 mm (3”) 
338 mm (13,3”)

80 mm (3,2”) 
75 mm (3”) 
338 mm (13,3”)

80 mm (3,2”) 
75 mm (3”) 
338 mm (13,3”)

Alternativer for forsyningskasse og -skuff

Enkeltbredde 
Overføringsvogn

Dobbeltbredde 
Overføringsvogn

Dimensjoner 
Bredde 
Høyde 
Dybde

710 mm (28”) 
1 452 mm (57,2”) 
591 mm (23,3”)

1 020 mm (40,2”) 
1 464 mm (57,6”) 
791 mm (31,1”)

Dimensjoner overføringsvogn

Identifikasjon 
Merkesett Delesett

Gjennomsiktige klips-på 
etikettdeksler gjør det enkelt å 
endre identifikasjonsetikettene

Kassene kan ta opp 
til 11 delere hver

Kassetilbehør

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.

Konfigurer systemet ditt for å oppfylle kravene til medikamentene 
og forsyninger. 

Med et bredt utvalg av størrelser og låsealternativer, kan du føle deg trygg 
på at medikamentene og forsyningene dine er lagret sikkert etter dine krav.


