
Safe Label System
Het verhogen van medicatieveiligheid door dubbelcheck en ISO kleurcodering

Als zorgprofessional moet u kunnen vertrouwen op 
een partner die u voorziet van de juiste medische 
producten. We doen dit door een persoonlijke aanpak 
waarbij we intensief samenwerken met onze klanten. 



Hoe werkt SLS?

Voor het klaarmaken van een spuit is een 

bereidingsprocedure opgesteld. Deze wordt hiernaast 

kort toegelicht.

Kortom, het safe label system;

Draagt bij aan het reduceren van de drie meest voorkomende medicatiefouten in 

de OK gedurende de voorbereiding en toediening van medicatie. Deze fouten zijn 

de verwisseling van ampullen, verkeerde labeling en verwisseling van spuiten.

Verbetert de workfl ow en verschaft clinici meerdere elektronische 

veiligheidscontroles.

Labels bevatten een 2D-barcode waardoor de elektronische documentatie van 

de medicatie in het elektronisch medisch dossier van de patiënt mogelijk wordt 

gemaakt.

Kan labels printen voor infuuslijnen, invasieve monitorlijnen en andere 

benodigdheden op aanvraag in de OK.

Bevat een geïntegreerde Administration Tool waarmee Joint Commission 

International (JCI) en American Society of Anesthesiologist (ASA) labelingseisen 

in het formularium van de ziekenhuisapotheek kunnen worden geïncorporeerd, 

en deze direct beschikbaar zijn voor de verifi catie en labeling van medicatie bij 

iedere PCS.

Wanneer de PCS met het netwerk is verbonden kan deze formularium- en 

confi guratiepakketten ontvangen van de AT en specifi eke gebruikers feedback 

verschaffen via e-mail en de AT.

Kies Medicatie
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Scan Ampul

Juiste Medicatie?

2

Print etiket

4

Trek medicatie op in spuit
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Plak etiket op spuit

6

Scan spuit om te
bevestigen

7

Deponeer ampul in
naaldencontainer

8

Spuit klaar voor gebruik

9
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Leg ampul terug
 in voorraad

ISO 26825 kleurcodering
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Wat is het Safe Label System 

(SLS)?

Het Safe Label System van Codonics is een complete 

oplossing om de gezondheidszorg te perfectioneren door 

het verbeteren van de veiligheid van de patiënt en het 

naleven van de regelgeving in de operatiekamer, of waar 

de spuiten dan ook worden voorbereid.

SLS is een medisch apparaat dat veiligheid en juistheid 

van medicatiebeheer verbetert. Gekeken naar de 

medicatievoorbereiding, maakt SLS gebruik van 

een barcodetechnologie waarmee informatie wordt 

gelezen en vervolgens elektronisch controleert vanuit 

de ‘goedgekeurde’ database van de apotheek. Op 

het moment dat de medicatie, om voor toediening 

gereed te maken, wordt gescand, hoort en ziet men 

de bevestiging van de naam van het geneesmiddel 

en de concentratie.  Hierdoor wordt aan de verplichte 

dubbelcheck voldaan. 

Het systeem bestaat uit twee hoofdelementen; 

1. De administration tool (AT), dit is het softwarepakket 

waarmee de apotheker eenvoudig medicatie 

kan beheren. Dit zonder dat de apotheker bij de 

medicatievoorbereiding aanwezig hoeft te  zijn.

2. De Point of Care Station (PCS), dit is het apparaat 

waarmee bereiding van medicatiespuiten plaatsvindt. 

De  PCS bevestigt zowel visueel als via audio wat er op 

de barcode van de ampul staat. Vervolgens wordt er 

een overeenkomend label geprint die op de spuit kan 

worden geplakt.

Waarom SLS?

Dat het Safe Label System levens kan redden doordat 

medicatiefouten kunnen worden voorkomen, is duidelijk. 

Andere onmisbare redenen voor het gebruik van SLS zijn; 

Voor de Anesthesist is SLS van groot belang aangezien de 

operatiekamer vaak een drukke ruimte is die een snelle 

workfl ow vereist met onmiddellijke beslissingen. SLS PCS 

fungeert als tweede set van ogen en reageert binnen 

enkele seconden. 

Voor de Apotheker is er nooit eerder zo’n 

gebruikersvriendelijke formule geweest om 

medicatie te beheren en updaten. Het 

geeft onmiddellijk inzicht en informatie 

over de medicatie in het gehele 

ziekenhuis. SLS voorziet de apotheek 

in ongekende mogelijkheden voor het 

bijhouden en volgen van medicatie.

De Dubbelcheck  

Deze wordt automatisch uitgevoerd door het systeem op 

het moment van scannen. Zowel via audio als visueel.

ISO 26825 
De labels voldoen aan de voorgeschreven normen van 

ISO 26825 kleurcodering.

Integratie met PDMS systeem
SLS heeft de mogelijkheid te integreren met PDMS 

systemen binnen een ziekenhuis.

Kostenbesparend
Gebleken uit een onafhankelijk onderzoeksrapport van 

Medvalue is gebleken dat per OK per jaar bijna €7000,- 

kan worden bespaard. 
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QRS | OneMed

QRS | OneMed is leverancier en specialist in medische hulpmiddelen, apparatuur en
verbruiksartikelen voor de zorgprofessional. Met een uitgebreid assortiment en advies 
op maat leveren we direct aan ziekenhuizen, privéklinieken, ambulancediensten en 
zorginstellingen. Wij geloven in een persoonlijk aanpak waarbij we samen met de zorg 
het verschil maken. Dat is wat ons drijft. U kunt bij ons terecht voor:

• een compleet assortiment aan medische gebruiks- en verbruiksmiddelen
• producten op het gebied van hygiëne en infectiepreventie
• medische apparatuur en inrichting
• service en onderhoud op medische apparatuur
• vakkundig advies

QRS is al jarenlang actief binnen de medische branche en vormt een betrouwbare partner.
Sinds 2019 is QRS onderdeel van het internationale OneMed, Europese distributeur 
van medische hulpmiddelen en actief in 11 landen. Samen streven wij ernaar om de
gezondheidszorg betaalbaar te houden door het verbeteren van de kwaliteit.
Dit zowel voor de zorggebruiker als voor de zorg en met oog voor het milieu.

De portefeuille van OneMed Group bevat meer dan 40.000 producten
die alle medische benodigdheden omvatten die een zorgprofessional
nodig heeft.

OneMed werkt samen met de meest innovatieve
producenten ter wereld waaronder Roche,
Molnlycke Health Care, Coloplast, Semperit,
ConvaTec, Wellspect HealthCare, Attends,
CCS, Smith & Nephew en 3M.

QRS | OneMed
Randmeer 12
5347 JW Oss

T: +31 (0) 412 690 461
E: info@qrs.nl

BTW nummer: 0818.450.069
Bankrekeningnummer: BE63 7310 0484 3608


