PHONIRO MEDIC

Säker läkelmedelshantering i hemmet

PHONIRO MEDIC – Säker läkemedelshantering i hemmet

I KORTHET

Att obehöriga inte ska komma åt vårdtagarens läkemedel är en självklarhet. Låsta
medicinskåp medför dock en nyckelhanteringsproblematik för omsorgspersonlen.
Den stora frågan är därför hur läkemedelshanteringen ska kunna ske på ett tryggt,
säkert och effektivt sätt utan att medföra en nyckelproblematik. Vårt svar på den
frågan heter Phoniro Medic – ett medicinskåp där låset hanteras med en digital
nyckel.

• Säker läkemedelshantering i hemmet

För att kunna arbeta effektivt är det viktigt att minimera hemtjänstens användande
av vanliga nycklar i hela kommunen. Med Phoniro Medic tar vi digital nyckelhantering ytterligare ett steg framåt.

• Behörighetsstyrning
• Spårbarhet
• Ersätter den vanliga fysiska nyckeln
• Ökad trygghet
• Mycket enkel installation

Enkelt och säkert
Phoniro Medic är ett smart val då hanteringen av läkemedel kvalitetssäkras. Systemet
spar även tid då personalen blir av med onödig hantering av fysiska nycklar. Phoniro
Medic ger kommunen en tryggare, säkrare och effektivare verksamhet. Behörigheterna bestäms i vår IT-plattform Phoniro Care. Det är även här de digitala nycklarna
uppdateras och överförs med automatik till mobiltelefonerna. Varje personal har en
personlig inloggning för att säkerställa aktuell behörighet.
Med denna förstärkta kvalitetssäkring får kommunen en spårbarhet i vem som
öppnade samt under vilken tidpunkt. Om kommunen sedan tidigare har Phoniro
Care med modulen Digital Nyckelhantering blir införandet av Phoniro Medic ännu
enklare. Phoniro Medic placeras då ut hos vårdtagarna och ansluts mot det befintliga
IT-systemet.
Personal som har behörighet att låsa upp vårdtagarens dörr med en digital nyckel i
sin mobiltelefon får då behörighet att även låsa upp vårdtagarens medicinskåp och
alla händelser loggas.
Enklare kan det knappast bli!
Phoniro Medic är anpassat för användande både i eget boende och i särskilda
boenden.
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