Health

Lexicomp® Kullanıcı Kılavuzu
Lexicomp’ta Arama Yapmak
Anahtar kelimeler kullanarak
arama yapabilirsiniz. Bunlar ilaç
isimleri, laboratuvar testleri ya da
hastalıklar olabilir. 2

Lexicomp içinden
aranılan bilgiye erişmek
için anasayfadaki arama
kutusunu kullanabilirsiniz.
Ayrıca bir monograf ya da
klinik aracı incelerken, her
sayfada bulunan sol üst
köşedeki arama kutusuna da
1 erişebilirsiniz.

Lexicomp, ihtiyacınız
olan bilgiye hızlı ve kolay
erişebilmeniz için farklı
ilaç veritabanları ve
kaynaklarından içerik setleri
içerir. İçerik seti altındaki
ilaç monograf linkine 4
tıklayarak istenilen bilgiye
ulaşabilirsiniz.

Gelişmiş arama, içerik setleri içinde ya
da belirli alanlarda anahtar kelimeler
kullanarak arama yapmanızı sağlar.
Gelişmiş aramaya mavi araç çubuğu
üzerinden “More Clinical Tools” 6
üzerine tıklayarak erişebilirsiniz.
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Anahtar kelimenizi yazmaya
başladığınızda, en az 2 karakter
girildikten sonra önerilen terimler 3
görünecektir. Görüntülenen listedeki
terime tıklayarak önerilen arama
terimini seçebilirsiniz.
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The Lexi-Drugs® 5 temel ilaç bilgi veritabanı, hasta
başında kullanılmak üzere yapılandırılmış bilgiler
içerir. Daha ayrıntılı bilgi için, daha detaylı içerik
setlerimizin içindeki monograflara doğrudan geçme
imkanınız vardır.

İlaç monograf içeriğinde gezinme
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Monograf penceresinin üst tarafında bulunan
sekmelere 9 tıklayarak, farklı formların görüntülerine,
erişkin ve pediatrik hasta eğitim materyallerine
erişebilirsiniz.

Belirli bir ilaç monograf sayfası içeriğinde
gezinmek için, sol taraftaki başlıkları
kullanabilir ya da sağ taraftaki “Jump to
Section” 7 bölümündeki açılır menüyü
kullanabilirsiniz. Daha detaylı arama için,
“Find in document” 8 arama çubuğunu
monograf içindeki belli bir kelimeyi
bulmak için kullanabilirsiniz.

Lexicomp® Kullanıcı Kılavuzu (devam)
Mavi klinik karar araç çubuğu, üyeliğiniz içindeki tüm klinik araçlara ulaşmanızı sağlar. Lexicomp içindeki ek özelliklere erişebilmek için “More
Clinical Tools” üzerine tıklayın.
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IV Compatibility
(IV uyumluluğu) 10
Trissel’s 2™ Clinical
Pharmaceutics
Veritabanı’ndan gelen
bilgileri kullanarak, stabilite
ve uyumluluk bilgilerine
erişiniz. İstediğiniz sayıda
ilaç veya solüsyon girişi
yaparak uyumluluk
tablosu oluşturabilirsiniz.
“Selected items” altındaki
ilaç isimlerine tıklayarak
tek bir ilaç için tüm
uyumluluk sonuçlarını
görüntüleyebilirsiniz.

Interactions (Etkileşimler) 11
Etkileşimler aracı; ilaç, alerji
ve bitki etkileşimlerini içerir.
Çoklu etkileşim özetlerini
görmeye yardımcı olur
• reçeteli veya reçetesiz ilaçlar
• doğal ürünler
• besin/alkol
• ilaç alerjileri
Daha fazla ayrıntı
görüntülemek ve yönetimini
ve destekleyici referansları
görmek için “Interactions” a
tıklayabilirsiniz

Drug ID (İlaç
Tanımlama) 12

Patient Education
(Hasta Eğitimi) 13

Calculators
(Hesaplayıcılar) 14

İlaç tanımlama aracı,
tablet, kapsül ve
çeşitli diğer formların
tanımlanmasına
yardımcı olur.
Ekleyebildiğiniz kadar
detay ekleyerek
aramanızı daraltın.
• damga/şekil/harf
• dozaj formu
• şekil
• renk

Hasta Eğitim modülü,
durum/prosedür veya
ilaçlar ile ilgili hastaya
yönelik dökümanları
aramanıza ve bastırmanıza
imkan verir (19 dil
seçeneği mevcuttur).
Sık karşılaşılan klinik
senaryolarda kullanılan
dökümanlara kolay erişim
için bireysel kullanıcı
olarak veya kurum geneli
için broşür paketleri
oluşturulabilir.

Lexicomp
100’den fazla
tıbbi hesaplayıcı
içerir. İstenilen
hesaplayıcıyı arama
kutusundan veya
“browse category”
fonksiyonlarından
bulabilirsiniz.

More Clinical Tools (Daha Fazla Klinik Araç) 15
• Drug Comparisons (İlaç
karşılaştırmaları) A
Tedavileri belirlemek ve
değerlendirmek için dört
ilaca kadar karşılaştırma
imkanı verir. İki farklı
görünüm sunar:
- Veri görünümü kişisel veri
tabloları oluşturmanızı
sağlar
- Monograf görünümü yan
yana karşılaştırmalar
gösterir

• Toxicology (Toksikoloji) B
Toksikoloji veritabanında arama
yapmak için ilaç ya da ürün ismini
girerek “search” butonuna tıklayın.
Toksikoloji modundan çıkmak için mavi
araç çubuğundan “Leave Toxicology
Mode” seçin.
Lexicomp 1200’ün üzerinde malzeme
güvenlik bilgi formu (MSDS) C içerir.
Mavi araç çubuğundaki “More Clinical
Tools” üzerinden ulaşabilirsiniz.

• Indexes (Dizinler) D
Lexicomp aboneliğiniz içindeki tüm içerik setlerinin açıklamalarını
inceleyin. Dizinler bölümü, kullanılabilir alanlar ve editoryal
danışma kurulu üyeleri listesi de dahil olmak üzere daha fazla
bilgiye hızlı bir şekilde bağlanmanıza olanak tanır.
• Other Clinical Links (Diğer Klinik Linkler) E
Daha fazla klinik bilgi ve araştırma için, National Library of Medicine,
ASHP ve FDA gibi web sitelerine kolay erişim.
• Advanced Search (Gelişmiş Arama) F
Ayrıntıları bir önceki sayfada bulabilirsiniz.
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