FOLHA DE DADOS

IBM Micromedex
Medication
Management
on-the-go
Importantes informações
sobre medicamentos
disponíveis em seus
dispositivos iPhone, iPad,
iPod Touch e Android
Potenciais benefícios
– Fornece informações sobre
medicamentos pesquisados
e revisados pela equipe editorial
do IBM Micromedex
– Ajuda a minimizar o tempo
– Aumenta a consistência
– Ajuda a reduzir erros e promove
as melhores práticas
– Melhora os cuidados com
o paciente
– Atualizado continuamente com
novas informações
– Pode ser acessado onde for
necessário
Projetado para oferecer:
– Suporte em movimento ao
acesso à decisão com base em
evidências
– Interfaces intuitivas
– Assistência à frase de consulta
– Conteúdo de celular armazenado
em seu dispositivo — sem
necessidade de acesso
à Internet

Nas linhas de frente de cuidados com o paciente,
os médicos, frequentemente em movimento,
precisam de respostas relevantes a perguntas
sobre medicamentos. Com os aplicativos móveis
IBM® Micromedex® da IBM® Watson Health™ você
pode acessar o conteúdo útil e resumido sobre
drogas que você se acostumou a esperar da
Micromedex através de seus dispositivos iPhone,
iPad, iPod Touch ou Android.
Os aplicativos móveis da IBM Micromedex
têm o mesmo suporte editorial completo do
IBM Micromedex on-line, portanto as equipes
de cuidados médicos podem acessar com
eficiência informações sobre drogas para apoiar
as decisões de tratamento praticamente em
qualquer lugar.
Cinco aplicativos móveis com informações sobre
medicamentos estão agora disponíveis sem
custos adicionais para clientes IBM Micromedex.1
– IBM® Micromedex Drug Reference (sem custo
para assinantes da Internet)
– IBM® Micromedex Drug Interact
– IBM® Micromedex IV Compatibility2
– IBM® Micromedex NeoFax® Reference2
– IBM® Micromedex Pediatrics Reference2

IBM Micromedex drug reference
para assinantes da Internet
Seja procurando uma dosagem específica para
uma idade ou indicação, conferir os métodos de
administração apropriados ou determinar a meia-vida
de eliminação, o aplicativo móvel IBM Micromedex
drug reference oferece informações com base em
evidências ou revisada por colegas sobre mais de
4.500 termos de busca, abrangendo nomes genéricos,
nomes comerciais comuns, dosagens, indicações,
contraindicações, efeitos adversos e muito mais.
Os dados resumidos também incluem:
– Usos terapêuticos
– Diretrizes para administração
– Monitoramento
– Farmacocinética
– Mecanismo de ação

Interações com o medicamento
Com o aplicativo móvel drug interactions,
os médicos podem verificar uma lista de
medicamentos do paciente quanto a interações
potencialmente prejudiciais e visualizar
classificações de gravidade que variam de
contraindicada a reduzida. Especificamente, este
aplicativo fornece esclarecimentos sobre:
– Por que os medicamentos em questão interagem
– Como os resultados dessas interações podem
se apresentar no paciente
– Recomendações para monitorar o tratamento
do paciente

Pesquisa pelo nome
da droga.
Clique no nome da
droga para obter um
resumo da droga com
menus recolhíveis.

Compatibilidade com IV
O aplicativo móvel do IBM® Micromedex® IV Recursos
de compatibilidade Trissel’s™ 2— o mais moderno
banco de dados de uma das autoridades líderes em
compatibilidade IV, Lawrence Trissel, MS, FASHP.
Com acesso aos resultados de compatibilidade
drogas/soluções e resultados de compatibilidade
drogas/drogas ao criar uma mistura ou administrar
via Y-Site, esta ferramenta ajuda os médicos a
identificar combinações potencialmente indesejáveis.
Este aplicativo também ajudar a interpretar
resultados de compatibilidade conflitantes ao
identificar fatores que contribuem para tal, como
compatibilidade física, armazenamento, períodode
estudo, contêiner e estabilidade química.
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Pesquisa pela classe
da droga.
Clique em Drug Interactions
para ver as interações com
menus recolhíveis.
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Pediatrics essentials
O Pediatrics Essentials é um recurso para acesso
em movimento de informações sobre drogas
ao tratar e gerenciar uma terapia de drogas
para pacientes pediátricos. As monografias
sobre drogas incluídas abrangem: dosagem,
administração, usos, contraindicações/precauções,
efeitos adversos, monitoramento, farmacologia,
considerações especiais/preparação, informações
sobre compatibilidade/incompatibilidade de
mistura solução/droga e droga/droga e referências.
Este aplicativo móvel também inclui robustos
e enterais componentes da fórmula e fornece
informação nutricional para aproximadamente
100 fórmulas de leite instantâneo infantil
e fortificantes para leite humano além de
prescrições pediátricas de fórmulas enterais.

Pesquisa pelo nome
da droga.
Clique no nome da
droga para obter um
resumo da droga com
menus recolhíveis.

NeoFax essentials

NeoFax Essentials é outro recurso móvel de
dosagem de drogas projetado para médicos,
enfermeiras e farmacêuticos que cuidam de
pacientes neonatais, uma das populações
de pacientes mais vulnerável.3

O aplicativo abrange os mesmos tipos de
informação incluídos no Pediatrics Essentials,
inclusive o componente enteral de fórmulas, com
informações nutricionais para mais de 60 fórmulas
diferentes de fórmulas neonatais e infantis
e fortificantes de leite humano.
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Pesquisa pela classe
da droga.
Clique na categoria
da droga para ver
os medicamentos
disponíveis naquela
categoria.
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Os clientes do IBM Micromedex podem
desbloquear o acesso aos aplicativos através de
senhas fornecidas como parte de suas assinaturas
on-line. Qualquer assinatura IBM Micromedex
on-line proporciona aos clientes acesso aos
aplicativos Drug Reference e Drug Interactions.
Os clientes precisarão de uma assinatura de IV
Compatibility, NeoFax ou Pediatrics para acessar
o aplicativo correspondente.

Insights abrangentes
Embora as informações sobre drogas disponíveis
através de nossos aplicativos móveis sejam
importantes, com conteúdo resumido, os
aplicativos contam com o provedor líder de
tecnologia para suporte de decisões médicas.
Os IBM Micromedex são usados por médicos
em mais de 90 países e 5.500 hospitais em
todo o mundo. Para acessar mais do que as
informações resumidas contidas nos aplicativos,
entre em contato conosco em
micromedex@us.ibm.com para uma assinatura
on-line.
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E-mail Fique
conectado: micromedex@us.ibm.com
Sobre IBM Watson Health
Todos os dias, profissionais de todo o ecossistema
de saúde fazem progressos importantes para um
futuro mais saudável. Na IBM Watson Health,
nós os ajudamos a remover obstáculos, otimizar
esforços e revelar novas ideias para apoiar as
pessoas que eles atendem. Trabalhando em todo
o espectro, de pagadores e provedores a governos
e ciências biológicas, nós reunimos uma profunda
expertise em saúde, inovação comprovada
e o poder da inteligência artificial para permitir
aos nossos clientes descobrir, conectar e agir,
enquanto trabalham para resolver desafios de
saúde para as pessoas em todos os lugares.
Para mais informações sobre o IBM Watson
Health, visite: ibm.com/watsonhealth
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2 Aplicativos IV Compatability, Neofax e Pediatrics estão disponíveis apenas para
dispositivos Apple e Android para clientes assinantes.
3 Kaushal R, Bates DW, Landrigan C, et al: Medication errors and adverse drug
events in pediatric inpatients. JAMA 2001;285:2114-2120,
https://psnet.ahrq.gov/resources/resource/2146
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Nota de Rodapé
1 Aplicativos Drug Reference e Drug Interactions grátis para todos os clientes
Micromedex on-line. Necessárias assinaturas on-line de IV Compatibility, Neofax
e Pediatric Drug Information para acessar os aplicativos associados.

