
Com o Medi-Span Clinical, o Clinical Drug 
Information da Wolters Kluwer fornece aos 
médicos dados sobre medicamentos confiáveis 
e prontos para serem usados, aos quais eles 
desejam ter acesso diretamente em seu fluxo 
de trabalho. Com um conteúdo novo e níveis 
de funcionalidade perfeitos para médicos, o 
Medi-Span Clinical oferece uma funcionalidade 
de suporte a decisões que ajuda você a lidar 
com o efeito da “fadiga de alarmes” e que 
permite que você se adapte às expectativas 
cada vez mais altas da indústria e às exigências 
regulamentares em constante mudança.

TECNOLOGIA
   Toda solução de Interface de Programação 

de Aplicativo (IPA)
  –  Permite que você se concentre em seu 

aplicativo em vez de nas estruturas de 
dados subjacentes

  –  Permite que você selecione apenas os 
módulos necessários para seu aplicativo

  – Acelera a implementação

   Arquitetura comum
  –  Oferece uma base comum sobre a qual 

residem todos os módulos
  –  Simplifica a implementação
  –  Simplifica os testes de Garantia de 

Qualidade
  –  Permite a rápida entrega e 

implementação de aprimoramentos

   Medi-Span Installer
  –  Oferece uma ferramenta para construir 

tabelas de dados e carregá-las com 
o conteúdo de medicamentos do 
Medi-Span

  –  Gerencia atualizações de conteúdo 
semanalmente, mensalmente ou de 
acordo com as necessidades dos 
usuários

   Várias IPA estão disponíveis através de 
serviços da Web

  –  Fornece acesso rápido às informações 
mais atuais disponíveis

  –  Elimina a necessidade de carregamentos 
de dados semanais ou mensais

  –  Permite uma implementação mais rápida

Clinical Drug Information

Medi-Span® Clinical
Conteúdo excepcional. 
Realizado por médicos.

BENEFÍCIOS:
  Reduz ruídos e ajuda você a lidar com o efeito da “fadiga de 

alarmes” com a consolidação de alarmes comuns entre dois 
ou mais medicamentos, “Controle pelo Usuário” para o ajuste 
da filtragem de alarmes e sistema de mensagens relevantes, 
projetado para diversos tipos de médicos

  Facilita uma velocidade de processamento mais rápida, 
com IPA projetadas para processar e fornecer rapidamente 
resultados de triagem de Estudos de Utilização de 
Medicamentos (EUM)

  Reduz os recursos de desenvolvimento necessários para a 
implementação de IPA de triagem

  Mais fácil de manter com uma ferramenta Medi-Span Installer
  Atende às necessidades de uma indústria em constante 

evolução, com uma estrutura modular que permite que você 
implemente aquilo de que precisa no momento e se adapte 
rapidamente conforme suas necessidades evoluírem
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CONTEÚDO
O Medi-Span oferece inúmeros módulos de conteúdo, incluindo 
módulos novos e aprimorados, que ajudam a garantir a conformidade 
com interoperabilidade, suporte a decisões médicas relacionadas a 
medicamentos e critérios de Uso Significativo. O conteúdo inclui:
	  Módulos de triagem de segurança relacionada a medicamentos, 

incluindo Contraindicações de Via de Administração
	  Mapeamentos de terminologia (terminologias de medicamentos 

para fármacos e vacinas, terminologias de alérgenos e terminologias 
de doenças)

	  Bulas de medicamentos para pacientes

FUNCIONALIDADE
	  Controle pelo Usuário - Diferentes médicos requerem diferentes 

informações. A função “Controle pelo Usuário” do Medi-Span 
permite que você deixe que os médicos “desliguem” alarmes que 
não sejam relevantes para a prática deles

	  Identificação de Nível Máximo de Dose Diária de Ingrediente — 
Identifique ingredientes que são encontrados em diversos produtos 
para ajudar a se proteger contra a possibilidade de exceder as 
doses diárias máximas recomendadas

   Por exemplo: ministrar mais de 4.000 mg de acetaminofeno em 24 
horas é perigoso para os pacientes e difícil de monitorar, pois o 
acetaminofeno é um ingrediente comum em muitos medicamentos. 
Nossa capacidade de identificação de Nível Máximo de Dose 
Diária de Ingrediente oferece uma assistência de monitoramento 
significativa.

	  Recomendação de Dose — Nossa funcionalidade de Recomendação 
de Dose permite aos médicos receberem uma receita médica 
recomendada com base nos parâmetros específicos do paciente 
quando a identificação de dose falhar

	  Compatibilidade IV* — A funcionalidade de Compatibilidade IV 
oferece a enfermeiros e farmacêuticos informações de resultados 
de estudos, baseadas no fluxo de trabalho, sobre a preparação e a 
administração de mais de 70.000 medicamentos de administração 
parenteral

	 Centro de Comando — Consulte, reveja, teste, personalize e forneça 
informações sobre seus dados do Medi-Span Clinical usando o 
Centro de Comando (assinatura opcional necessária) para ajudar a 
melhorar ainda mais o suporte de decisão sobre medicamentos e 
reduzir a fadiga de alarmes

“Acreditamos que as 
funcionalidades e o conteúdo 
focados nos médicos do 
Medi-Span® Clinical estão 
alinhados com a meta de nosso 
sistema de Registro Eletrônico 
de Saúde (RES) de promover 
tratamentos melhores e mais bem 
informados”.
David Turner 
Vice-presidente Sênior
Desenvolvimento de Produto ScriptRx

EXPERIÊNCIA
  Como parte do Clinical Drug 

Information da Wolters Kluwer, o 
Medi-Span possui mais de 65 anos 
de experiência na publicação de 
informações médicas confiáveis que 
atendem às necessidades de todos 
os médicos, desde estudantes até 
profissionais experientes

  Nossa Equipe de Suporte ao Cliente 
dedicada possui ampla experiência 
trabalhando com o conteúdo do 
Medi-Span e pode responder às 
dúvidas dos clientes de maneira 
rápida e eficaz

  Nossa Equipe de Suporte à 
Implementação possui ampla 
experiência com o conteúdo do 
Medi-Span, o que promove um 
processo de instalação profissional e 
eficiente

*IV compatibility information: Incorporates the Trissel’s™ 2 Clinical Pharmaceutics Database by Lawrence A. Trissel.


