Modulark – FMK i al dente

Ét klik!

Fra FMK til journal
med kun ét klik
Nu er det lettere end nogensinde før at holde styr på dine patienters medicin.
Med kun ét klik kan du overføre oplysninger fra Det Fælles Medicinkort til din
patients journal. Du slipper for manuelt tastearbejde og minimerer risikoen for fejl.
Undgå fejlmedicinering
FMK er integreret i al dente, og med CPR-opslag er der mulighed for
adressekontrol og patientidentifikation.
Ordinerer du ny medicin, kan du straks se, hvorvidt medicinen er
forenelig med patientens øvrige medicin. Derudover kan du redigere
den supplerende tekst fx omkring kontraindikationer, bivirkninger og
samtykke, inden recepten automatisk journaliseres. FMK-modulet giver
hurtigt og enkelt overblik over dine patienters medicin.
Med FMK-modulet får du:
• Opslag i al dente på patientens medicinkort i FMK
• Overførsel af medicin fra FMK til journalen
• Oplysninger om lægemiddelinteraktioner,
indikationer, kontraindikationer og bivirkninger

Kundeanbefaling
Jeg har nu brugt al dentes FMK
modul i nogle måneder,
og det er det hele værd. Modulet
hjælper mig ved at give
en advarsel, hvis der en kontraind
ikation for den medicin,
jeg vil give til patienten. Ved en
kontraindikation sikrer al
dentes FMK modul, at man ikke
kan udskrive en recept, før
man har læst advarslen og godkend
t den. Samtidig giver
systemet anbefalinger til anden
medicin. På den måde sikrer
tandlæger nemt og hurtigt, at de
ikke giver forkert medicin.
Det har lettet min arbejdsdag, da
det er et meget sikkert og
trygt system, som jeg vil anbefale
til mine kolleger.
Tandlæge, Dental Care

• Elektronisk receptudskrivning fra al dente
• Journalisering af relevante oplysninger og ændringer
• CPR-opslag og kontrol af adresse
For yderligere information, kontakt os på tlf. 87 68 16 01
eller support@aldente.dk
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