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De volgende generatie in medicatiebeheertechnologie
is hier, van Capsa Healthcare. NexsysADC is het
eenvoudigste en veiligste systeem om de opslag van
medicijnen en benodigdheden op locatie volledig
te beheersen, maar voor een fractie van de prijs
van alternatieve geautomatiseerde doseerkasten.
Dit geeft uw apotheek sneller rendement zonder
afbreuk te doen aan de veiligheid, beveiliging, of
operationele flexibiliteit. En de instellingen hebben het
voordeel dat u de juiste STAT/1e dosis op voorraad
hebt op het exacte moment dat dit nodig is.

Intuïtieve ‚pick-to-light‘-functionaliteit zorgt
voor eenvoud en nauwkeurigheid tijdens
geneesmiddelenbeheer, met name bij narcotica

NexsysADC is waar geautomatiseerd nood- en
STAT-dosisbeheer samenkomt met een inventief,
gezond ontwerp dat configureerbare beveiliging en
opslag biedt voor een groot aantal zorgomgevingen.

NexsysADC voldoet aan de hoogste
normen voor cybersecurity en aan
HIPAA (ISO 27001:2013 Gecertificeerd)

Een groot aanraakscherm en flexibel
softwareontwerp ondersteunen configureerbare
werkstromen en distributieprotocollen
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De NexsysADC Controlled Access Module
(module voor beheerste toegang - CAM)
Configureerbare
CAM-technologie
biedt verlichte
waarschuwingen
om lades en
compartimenten
te corrigeren, elk
beschermd met een
doorzichtig deksel,
zodat u makkelijk
ziet wat er in
welke hoeveelheid
aanwezig is.

Aanpasbare en schaalbare configuraties
NexsysADC biedt een volledig configureerbaar
platform voor unieke beveiligings- en opslagcapaciteit
voor een scala aan toepassingen en omgevingen in
de gezondheidszorg. Raadpleeg Capsa Healthcare
over uw specifieke behoeften. U kunt op ons
vertrouwen voor het ontwerpen van de configuratie
die u nodig hebt.

Overdraagbare CAMinvoegtoepassingen
stroomlijnen
voorraadtellingen,
aanvulling van de
voorraad en de
werkstroom voor
medicatiedistributie
van en naar
de apotheek.
Schaalbaar
kastontwerp voor
de unieke behoeften
van iedere faciliteit:
1) CAM's voor
bedieningselementen;
2) Deelbare openmatrixbakken voor
routinemedicaties;
3) Bulkaanvoerladen.
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Getoond: 2 CAM's,
Getoond: 4 CAM's,
medicatiebakken, toevoerlade, medicijnbakken, toevoerlade,
zwenkwielen
vaste kaststandaard

Aanvullende functies omvatten

PulseTM-softwareinterface voor apotheekinformatiesystemen

Geavanceerde beveiliging
met inbegrip van proxkaart en biometrische
authentificatie

Geschikt voor vrijwel
alle medicijn- en
voorraadverpakkingen

Verschillende opties
voor het aanvullen van
medicijnen, allemaal
beheerst door de apotheek
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