Feiten & Systeemeisen
CareXS maakt medicatie-informatie digitaal toegankelijk voor de zorgdriehoek (wijk) verpleging, apotheek en huisarts. Omdat medicijngebruik niet op zichzelf staat, biedt CareXS ook de mogelijkheid tot ondersteuning van verschillende ziektebeelden, zoals de Antistollingszorg. Zo
kan iedereen die betrokken is bij de zorg van een patiënt alle belangrijke informatie over medicijngebruik delen en raadplegen, 24 uur per
dag.
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Verpleging
✓
✓
✓
✓

Eenvoudig vastleggen met je
tablet of smartphone
De therapietrouw gaat omhoog
Dubbele controle bij risico medicatie wordt ondersteund
Automatische notificatie om
sneller de zorgketen te betrekken
en zo fouten te voorkomen.

24/7 beveiligd toegang tot de meest actuele medicatie
informatie, óók vanaf je tablet of smartphone
Medicatie-informatie eenvoudig af te lezen en digitaal
toegankelijk voor de gehele zorgdriehoek; verpleging
thuiszorg, huisarts en apotheek
Sluit naadloos aan op het “eigen” werkproces en creëert
overzicht in de hele zorgketen.

Apotheek
✓
✓
✓
✓

Digitaal medicijngebruik vastleggen – geen toedienlijsten
meer op papier

Geen papieren toedienlijsten
Medicatie-informatie digitaal
delen met wijkverpleging en
huisarts
Meer inzicht in actueel medicijngebruik
Proactief sturen op gewenste
zorguitkomst

Huisarts
✓

Inzicht in actueel gebruik van
medicijnen en medicatie–
overzicht

✓
✓

Bevordert therapietrouw

✓

Koppeling met de trombosedienst

Tijdig signaleren of andere behandeling noodzakelijk is

Antistollingszorg

‘In feite is alle zorg persoonlijk maar we zijn op een of andere
manier door de wijze waarop de zorg georganiseerd is
vergeten dat de patiënt centraal staat.’

✓

Voorkomt handmatig papierwerk

✓

Optimaliseert het werkproces
van de trombosedienst

✓

Actuele doseer– en medicatie
informatie

✓

Verbeterde veiligheid door minder fouten

Systeemeisen voor het gebruik van CareXS

CareXS WEB
✓
✓
✓

Desktop, laptop en tablet
(iOS en Android)
Chromebrowser op
Windows/Linux/OS X
Safari-browser op iOS

We raden aan te upgraden naar de
laatste versie van Chrome en Safari
Microsoft Edge / Internet Explorer
en Firefox worden niet ondersteund

CareXS APP Android
✓

Tablets en telefoons met
Android versie 5 of hoger

CareXS APP IOS
✓

Ipad en Iphone met iOS 8.0
of hoger

Vanaf je tablet of smartphone 24/7 beveiligd toegang tot medicatie informatie

Ben je geïnteresseerd in CareXS of heb je vanuit jouw vakgebied
suggesties of ideeën die medicijngebruik veiliger kunnen maken?
Laat het ons weten. Dan gaan we snel samen zitten.
Bel ons op: 020 - 8208550 of stuur een mail naar info@carexs.com
CareXS - Wilgenweg 10d | 1031 HV | Amsterdam | www.carexs.com

Samen voor veilig en verantwoord medicijngebruik

