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Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 15000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan 
figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megteremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan 
tökéletesítgethessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a 
piacon.

Céges küldetés

"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban." Küldetésünk teljesítésének 
módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket 
tervezzünk, fejlesszünk.

Cégadatok

Adószám: 11885272-2-41
Eu adószám: HU11885272
Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
Cégjegyzékszám: 01-09-307420
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Iban szám: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 1 700 4460
Központi e-mail cím: info@digicode.hu
Pénzügy és megrendelés: szamla@digicode.hu
Technikai segítség és szervíz: szerviz@digicode.hu
Iroda: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban 
található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldalról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, 
azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a 
Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

Online hivatkozások

A cég weboldala (https://www.digicode.hu/)
Szerződési feltételek (https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
Jogi nyilatkozat (https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat)
A dokumentum Online elérhetősége (https://www.digicode.hu/blog/igy-segitik-a-vonalkod-olvasok-a-gyogyszertari-
munkat-bp815)
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ÍGY SEGÍTIK A VONALKÓD OLVASÓK A 
GYÓGYSZERTÁRI MUNKÁT

A kórházi gyógyszertárakban bonyolult és összetett munka zajlik. A gyógyszerészeknek mindig pontosnak és precíznek 
kell lenniük, hiszen akár egyetlen apró hiba is emberéletekbe kerülhet.

A lejárt gyógyszerek felkutatása, eltávolítása és ellenőrzött megsemmisítése például mindennapos feladat, mely 
folyamatos figyelmet és rendszeres dokumentációt igényel. Az ilyen és ehhez hasonló teendők megkönnyítésében is 
segítségünkre lehet a vonalkódos adminisztráció.

Hogyan segíti a vonalkód egy gyógyszertáras munkáját?
Sokakban merülhet fel a kérdés, miért is van szükség egy gyógyszertárban a vonalkódos adminisztráció használatára. 
Nos, a válasz egyszerű: a vonalkódok, ahogyan bármilyen más iparágban, úgy az egészségügyben is képesek 
egyszerre gyorsabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tenni a hétköznapi munkát. 

Csupán néhány dolog, amiben a vonalkód címkék és szkennerek a gyógyszerészek segítségére lehetnek:

gyógyszerekkel kapcsolatos adagolási hibák elkerülése
betegek adatainak ellenőrzése
gyógyszertári munkafolyamatok felgyorsítása

Most nézzünk meg néhányat közelebbről is ezek közül a rendkívül fontos feladatok közül!

A lejárt gyógyszerek gyors és egyszerű megtalálása

A gyógyszerészeknek rendszeresen át kell válogatniuk a gyógyszeres üvegcséket, és ellenőrizniük kell a lejárati 
dátumot a címkén.  Sokan erre a feladatra még mindig kézzel írott vagy nyomtatott adminisztrációs listákat használnak, 
ami nem csak lassítja a feladatot, de jelentősen növeli a hibázás lehetőségét is.

A vonalkódoknak hála azonban ez a munkamódszer már a múlté lehet. A legújabb technológiáknak köszönhetően 
pedig még vonalkód szkennerre sem feltétlenül van szükség a lejárt gyógyszerek megtalálásához, hiszen a 2D 
vonalkódok akár egy okostelefonnal vagy tablet segítségével is leolvashatók. 

A hatékony és biztonságos munkához ezen kívül csak egy jól működő raktárkezelő applikációra van szükség.

A gyógyszerek és a gyógyszerekkel kapcsolatos információk azonosítása

A gyógyszertárakban a vonalkódokat természetesen nem csak a lejárt termékek beazonosítására használhatjuk. A 
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leggyakoribb felhasználási módot a leltárazás és a vényköteles gyógyszerek azonosítása jelentik. 

Minden vényköteles gyógyszer tartalmaz vonalkódokat, amelyek lehetővé teszik az azonosítást, így a munka egy 
szkenner és egy hatékony adatbázis segítségével könnyedén elvégezhető. A gyógyszereken található információk 
mellett ráadásul a vonalkódok a receptek adatainak kódolására is alkalmasak. Ez pedig lehetővé teszi a betegek 
adatainak gyorsabb és pontosabb ellenőrzését is.

Speciális eszközök az egészségügy számára
Természetesen a gyógyszertári munkához egészen más eszközökre lesz szükség, mint amiket egy raktárban vagy 
élelmiszerüzletben használnánk. Az olyan nagy gyártók azonban, mint a Zebra, már kifejezetten egészségügyi 
intézmények számára tervezett címkenyomtatókat és szkennereket is készítenek.

Ami pedig a legjobb az egészben, hogy manapság a steril környezetben is alkalmazható, kifejezetten egészségügyi 
felhasználásra tervezett eszközök mellett a könnyedén fertőtleníthető szkennerek és mobil adatgyűjtők is elérhetővé 
váltak. 

Ezek legnagyobb előnye, hogy megerősített kialakításuknak köszönhetően akár naponta többször is fertőtleníthetjük 
őket, anélkül, hogy a műanyag ház, vagy épp a hardverek kopásától és sérülésétől kellene tartanunk.

Ezek az eszközök a jelenlegi vírushelyzetnek köszönhetően nem csak az egészségügyben, de szinte minden iparágban 
kiváló szolgálatot tesznek.
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