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CARDEX

Cardex ETF



CARDEX – Dades pacient

Cardex ETF

Canvi de centre:
B: HSJD
C: CHM (sociosanitari)
D: CSJ (asistencia privada)



CARDEX – dades episodi

Cardex ETF

Aquestes dades s’actualitzen amb cada mesura o analítica realitzada al pacient



CARDEX – dades episodi

Cardex ETF

Metge i infermera 
responsable registrats 
a l’ETM



CARDEX – dades episodi

Cardex ETF

Dia + hora d’ingrés + comptador nº dies ingrés

Dia + hora inici (programada)/ Dia + hora fi d’IQ



CARDEX
Reaccions adverses medicamentoses documentades 

Cardex ETF

Posant el ratolí a 
sobre es pot consultar 
quina RAM

Nomes apareix 
l’etiqueta RAM si aquest 
pacient les té 
documentades a la HC



CARDEX – apartat medicació

Cardex ETF

La llegenda ens ajuda a reconèixer el significat 
de cada color que apareix al Cardex



CARDEX – apartat medicació

Cardex ETF

A Cardex es pot 
visualitzar un interval 
diferent a 1 hora



CARDEX – apartat medicació

Cardex ETF

Franja blava en el torn actual



CARDEX – apartat medicació

Cardex ETF

Informació:
• Nom comercial
• Nom principi actiu
• Dosi + Freqüència
• Via d'administració
• Dilució (si precisa)

Horari Cardex: 
01:00 � 00:00

MEDICACIÓ:
Unitats + Dosi +
Dilució (si precisa)



CARDEX
Informació del medicament pautat

Cardex ETF

L’etiqueta del medicament pot ser 
blanca (medicació normal), groga
(medicació de risc) o blava (si cal)

En medicació “si cal” fent clic a 
l’hora d’administració s’obre 
aquesta pantalla



CARDEX
Informació del medicament pautat

Cardex ETF

.

Clicant sobre el nom del medicament es pot:
• “Obrir pauta”: Visualitzar la prescripció mèdica
• “Obrir notes administració” Obrir la informació on explica com 

s’ha d’administrar el medicament
• Si medicació de risc (etiqueta groga): dóna informació del risc

Més informació a “Vademecum”



CARDEX
“Obrir notes administració” 

Cardex ETF



CARDEX
“Obrir pauta”

Cardex ETF

Per sortir Clickar “sortir sense fer modificacions” 



CARDEX
Com administrar un medicament

Cardex ETF

Si adm. amb incidència (ara color taronja):
• Modificar la dosi
• Modificar l’hora d’administració
• Modificar els ml de dilució (en med. diluïts)
“No administrat” (color vermell)



CARDEX
Informació del medicament administrat

Cardex ETF

Fent un click a sobre el medicament administrat



CARDEX
Modificar o eliminar una administració

Cardex ETF

Fent 2 clics a sobre el medicament administrat:
• Modificar

• dosi
• hora d’administració
• ml administrats

• Eliminar l’administració



CARDEX
“Comentaris per infermeria”

Nou Cardex ETF

metge

Metge
Farmàcia



CARDEX
Sèrums

Cardex ETF

Agrupa sèrums i ions



CARDEX – apartat medicació

Cardex ETF

Pauta automàtica a Cardex en horaris estàndard
Doble comptador: Volum administrat/Volum pendent



CARDEX
Sèrums: administrar amb incidència”

Cardex ETF

• Canvi d’hora d’inici
• Canvi d’hora final
• Modificar el volum 

total administrat



CARDEX
Sèrums

Cardex ETF

Velocitat 
d’infusió



CARDEX
Bomba d’infusió contínua (BIC)

Cardex ETF

• Segons pes ja programa 
la velocitat d’infusió



CARDEX
Bomba d’infusió contínua (BIC)

Cardex ETF

• diferents 
opcions

• Avís estabilitat 24h

• Avís estabilitat 24h



BALANÇ HIDRIC

Cardex ETF



Cardex ETF

BALANÇ HIDRIC COMPLERT



CARDEX

Cardex ETF

Franja blava en el torn actual

1r clic � balanç últimes 24h a partir de l’hora actual
2n clic � resum de les entrades i sortides



CARDEX
Variables clíniques

Cardex ETF

Constants: triar les que es 
vol visualitzar.

A Cardex , les constants 
triades es visualitzen per 
defecte

Per no visualitzar-les, cal 
fer Click a Visibles



CARDEX

Cardex ETF

1. Pestanya prescripció
2. nova prescripció
3. En Article “lupa”
4. “ordre verbal pendent de prescripció”

“Ordre verbal pendent de prescripció” dosis únicaPestanya prescripció



CARDEX
Ordre verbal pendent de prescripció

Cardex ETF

1. En Article: posar nom fàrmac + lupa
2. Cercar l’article desitjat (doble clic)
3. Posar el nom del metge
4. Acceptar



CARDEX
Programació ordre verbal pendent de prescriure

Cardex ETF



CARDEX
Pautar 1 sèrum: dosis única (descàrrega, SG10%...)

Cardex ETF

Triar sèrum Triar freqüència



CARDEX
Posar nota recordatòria

Nou Cardex ETF

Notes realitzades 
per la infermera



Pla de contingències del sistema informàtic



PLA DE CONTINGÈNCIES

Pla de contingències



Pla de contingències

PLA DE CONTINGÈNCIES INFERMERIA

Gravació de còpies de seguretat en format PDF per tal d’accedir als documents infermers 
davant d’una aturada dels Sistemes d’Informació

PLA DE CURES INFERMER (planificació 
de les activitats de la Infermera, de 
l’auxiliar, evolutiu i variables clíniques)

FULL ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ 
(CARDEX)

06:30, 13:30, 20:30

01:00, 10:00, 18:00 



Pla de contingències

Accés als documents de contingències pel usuaris

Cada unitat disposa d’un ordinador
de contingència des d’on es pot
accedir a un arxiu de contingència
informàtica

Des de l’ordinador de cada unitat
només es pot accedir als documents
dels pacients ingressats en aquella
unitat

Aquest document està protegit per
un password que garanteix la
seguretat dels documents generats



Pla de contingències

Accés als documents de contingències pel usuaris



Qualsevol consulta o suggeriment 

etf@althaia.cat


