Health

Lexicomp®
Eczacılar, Doktorlar ve Hemşireler için tanı
sırasında kullanılabilen güvenilir ilaç bilgi kaynağı
Wolters Kluwer’ın ürünü olan Lexicomp, kolay kullanıma sahip
tek bir arayüzde çeşitli ilaç veritabanlarından ve farklı klinik
araçlardan referans sağlayan tek ilaç referansıdır.
Size en uygun ilaç kapsamını SEÇİN
• Lexicomp; tanı sırasında yardımcı, anlaşılır, kısa ve öz ilaç bilgileri
sağlar.
• Facts & Comparisons, hastane ile ilgili karşılaştırmalı içerik sağlar.
• AHFS geniş kapsamlı araştırma çözümü sunar.
Çeşitli klinik veritabanlarında ARAYIN
•
•
•
•

Erişkin, Pediatrik ve Geriatrik İlaç Bilgileri
Enfeksiyon Hastalıkları
Laboratuvar Testleri & Tanı Prosedürleri
Endikasyon Dışı İlaç Bilgileri

Klinik destek modüllerine ERİŞİN
•
•
•
•
•
•

İlaç ve İlaç Alerji Etkileşimleri
İlaç Tanımlama
Medikal Hesaplamalar
IV Uyumluluğu*
Hasta Eğitimi (19 dil seçeneği)
Zehirlenme & Toksikoloji

Lexicomp
Avantajlarını Keşfedin
Daha Fazla Sağlık Çalışanına Daha
Hızlı ve Etkin Cevaplar

BİLİYOR MUYDUNUZ?
Lexicomp Online üyeliğiniz boyunca,
bireysel kullanıcılar Lexicomp mobil
uygulamasını mobil cihazlarına
ek ücret olmadan yükleyebilirler.
İndirme talimatları için Lexicomp
anasayfasına gidebilirsiniz.

› Lexicomp online ürünlerinin kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için
sonraki sayfaya bakınız.

Erişim:
IV uyumluluk bilgileri: Trissel’s™ 2 Clinical Pharmaceutics Database by Lawrence A. Trissel.

*
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1. Adım: https://online.lexi.com adresine gidin
2. Adım: Ana sayfadaki “Search” kutusuna ilaç ismini (marka veya etken madde) girip “Search“ tuşuna basın
3. Adım: Arama sonuçlarında, Lexicomp içeriğinde bulunan tüm kaynaklardaki sonuçlar listelenir. Monografları incelemek için ilgili
veritabanında ilaç isminin üstüne tıklayın.
4. Adım: Bilgileri incelemek için 3 yol vardır. İlk yöntem, sayfanın üst kısmındaki “Jump to section” penceresindeki aşağı yönlü oku
tıklamaktır. İkinci yöntem, ekranın sol tarafındaki içerik başlıklarını kullanmaktır. Üçüncü yöntem ekranın sağındaki kaydırma çubuğunu
kullanmaktır.

Örnek Aramalar
Arama terimi

Arama sonuçları

Genel Açıklama

Coumadin

Lexi-Drugs®

Lexicomp’un en geniş kapsamlı içerik seti!
Uzmanlık alanlarına özgü uygulanabilir ilaç monograflarındaki özel ilaç bilgilerini gösterir:
Anesteziyoloji - Yoğun Bakım, Kardiyoloji, Diş Hekimliği, Psikoloji, Hemşirelik ve Onkoloji. Ayrıca, yeni
onaylanmış tedavileri, FDA özel uyarılarını, tedavi güvenliği konularını ve ilaçların 100’den fazla ülkedeki
isimlerini de içerir.

Coumadin
(devam)

Lexi-Drugs with AHFS
integration

AHFS DI* Essentials ve AHFS DI* içeriklerine Lexi-Drugs içindeki aşağıdaki alanlardan erişebilirsiniz:
Ruhsatlı Endikasyonlar, Endikasyon Dışı/Araştırılan, Uyarılar/Önlemler, Yan Etkiler ve Dozaj Bilgileri
Genişletilmiş klinik bilgi için Lexi-Drugs monograflarından AHFS DI Essentials’a sorunsuz bir şekilde
bağlantı kurun; daha kapsamlı bilgiye erişim için tüm AHFS DI monograflarına bağlanın.

Strattera

Lexi-Drugs

Güncel özel uyarıları gösterir. Özel uyarılar; yeni uyarılar/önlemler veya önemli duyurular (ilaç uyarıları
veya “Sayın Doktor Mektubu”/ “Dear Healthcare Professional” mektupları) ile ilgili bilgilendirmeleri sunar.

Black Cohosh

Natural Products
Database

En sık kullanılan doğal ürünler ile ilgili detaylı bilgiler. Bilgi alanları şunları içerir: normal dozlar,
raporlanmış kullanım, aktif bileşenler, farmakoloji, teorik önlemler ve kontraendikasyonlar, toksisite,
uyarılar ve potansiyel etkileşimler.

Lopressor

Lexi-Drugs

Güncel klinik uygulama kılavuzlarına bağlantı.

CAP

Infectious Diseases

Enfeksiyon hastalığı olan hastaların tanı ve tedavisinde yardımcı olmak için tasarlanmış hastalık
bazlı veritabanı.

Ibuprofen

Pediatric & Neonatal
Lexi-Drugs

PDA kapatma ve böbrek yetmezliği ile ilgili ruhsatlı veya endikasyon dışı yenidoğan doz bilgisini içerir.
Ek alanlar şunları içerir: Normal dozlama, klinik uygulama kılavuzları, emzirme değerlendirmesi ve
fazlası.

Acyclovir

Facts & Comparisons®
Off-Label

Bir ilacın endikasyon dışı kullanımı ile ilgili detaylı bilgiler. Kullanım gerekçesi, araştırılan popülasyon ve
dozlar, risk/fayda değerlendirmeleri, referanslar. Kanıt derecelendirme ölçeği de dahil edilmiştir.

Ek Özellikler
Tıklayın

Genel Açıklama
Bilinen ilaç alerjileri, etken madde ve/veya bitkilerin listesini girin ve etkileşimleri inceleyin.
İlacın farmasötik şekline (boyut, şekil, yazı vs.) göre ilaç tespiti.
Hastalık, prosedürler, taburculuk yönergeleri, doğal ürünler ve ilaçlar ile ilgili bilgileri içeren hasta bilgilendirme
dökümanlarına ulaşma ve çıktı alma.
100’ün üzerinde medikal hesaplama aracına hızlı erişim.
IV ilaç uyumluluğu ve stabilite bilgileri - Trissel’s 2 Clinical Pharmaceutics Database by Lawrance A. Trissel
Aşağıdaki ek klinik araçlara erişim
Facts & Comparisons içinden, tedavi karşılaştırma tabloları oluşturma imkanı da dahil karşılaştırmalı bilgi
araçlarına erişim.
Medicare ve Medicaid dahil olmak üzere 5500’den fazla reçeteli ilaç planı için ilaçların kodeks
durumlarını gözden geçirin.
En sık karşılaşılan zehirlenme ve yüksek doz vakalarının değerlendirilmesi, teşhisi ve tedavisi için kaynak
oluşturur. Toksisite ajanlarını, panzehirler/dekontaminantları, ev ürünlerini, toksikoloji hesaplamalarını
içerir.
Her birinin kısa bir genel açıklamasının olduğu mevcut ilaç veritabanı listesi.
National Library of Medicine, ASHP, FDA gibi web sitelerine hızlı erişim linkleri.

Türkiye: +90 216 464 33 00 / +90 312 441 29 96
Daha fazla bilgi için www.wolterskluwercdi.com sitesini ziyaret ediniz veya bizimle bilgi@geminibilgi.com.tr üzerinden
irtibata geçiniz.
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