
Εκτυπωτής Zebra GK420 
HC και ασύρματο σύστημα 
απεικόνισης DS6878 HC

Σωστή ταυτοποίηση ασθενών

Σωστή ιατρονοσηλευτική 
παρέμβαση

Σωστή χορήγηση φαρμακευ-
τικής αγωγής

Φορητός εκτυπωτής Zebra 
QLn220 HC και ασύρματος 
σαρωτής CS4070 HC

Σωστή ταυτοποίηση ασθενών

Bελτίωση της παραγωγι-
κότητας

Eξάλειψη ανθρώπινων 
λαθών

Αυξημένη ασφάλεια 
ασθενών

Βελτιωμένη διοίκηση

Σωστή και χωρίς προβλήμα-
τα νοσηλεία

Εφαρμογές
Βραχιολάκια αναγνώρισης 
ασθενούς (ταινία ταυτό-
τητας)

Ταυτότητες προσωπικού 
& ασθενών εξωτερικών 
ιατρείων

Σήμανση φαρμακευτικής 
αγωγής

Χορήγηση φαρμακευτικής 
αγωγής

Σήμανση δειγμάτων

Ικανότητα ιχνηλάτησης της 
πορείας κάθε επιμέρους 
μονάδας αίματος

Ιχνηλασιμότητα δειγμάτων

Ιχνηλασιμότητα φαρμάκων 
σε δοσολογικό επίπεδο στο 
φαρμακείο του νοσοκομείου

Απογραφή φαρμάκων 
ανά όροφο για έγκαιρη 
αναπλήρωση ντουλαπιών 
φαρμακευτικής αγωγής.
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ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΗΣ ZEBRA!
Η ZEBRA ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. ΧΑΡΗ ΣΕ ΑΥΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ 
ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τα σφάλματα στη φαρμακευτική αγωγή είναι από τα πιο συνηθισμένα ιατρικά λάθη με 
επιπτώσεις τόσο στην υγεία του ασθενούς όσο και στις δαπάνες στην υγεία. Η χορήγηση 
φαρμάκων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, καθώς απαιτεί από τον ειδικό της υγείας την 
ανάλυση πληθώρας παραγόντων και την ανάκτηση, επεξεργασία και διαχείριση μεγάλου όγκου 
πληροφορίας. Η χρήση φορητών τεχνολογιών για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας, είναι σήμερα ένα από τα πιο ταχέως αναπτυσσόμενα πεδία της ηλεκτρονικής υγείας 
(eHealth). Ο αριθμός των επαγγελματιών υγείας που υιοθετούν σαρωτές barcode για την 
εκτέλεση πληθώρας λειτουργιών αυξάνεται συνεχώς, εξαιτίας των δυνατοτήτων και της 
φορητότητας που αυτοί παρέχουν.
Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ασθενών, οι κίνδυνοι εσφαλμένης ταυτοποίησης είναι πολύ 
σημαντικές για να αγνοηθούν. Είναι σαφές ότι η σωστή ταυτοποίηση του ασθενούς πριν από 
κάθε βήμα της νοσηλείας του είναι κεφαλαιώδους σημασίας για να αποφευχθούν λάθη, που 
είναι ευνόητο ότι μπορεί να έχουν τραγικές συνέπειες. Ο κάθε ασθενής φέρει «βραχιολάκι» 
(ταινία ταυτότητας) στον καρπό του με στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης 
και barcode με τον κωδικό του ασθενούς. Ο κάθε ασθενής πρέπει να ταυτοποιείται σωστά πριν 
από κάθε πράξη, όπως χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, μετακίνηση από το τμήμα νοσηλείας 
προς άλλο τμήμα, ιατρονοσηλευτική παρέμβαση.
Με εξασφαλισμένη την ταυτότητα του ασθενούς, το υγειονομικό προσωπικό μπορεί να 
λειτουργήσει με περισσότερη βεβαιότητα και λιγότερους κινδύνους.

Η ZEBRA ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ...

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
GK420 HC & DS6878 HC - QLn220 HC & CS4070 HC


