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PRESCREVENDO
Após clicar em Prescrever ou Editar irá aparecer a “Página de Prescrição” com
as indicações vindas do Fluxograma Clínico.

Caso não tenha usado os filtros clínicos as opções são apenas aleatórias em
ordem alfabética (não são baseadas nas informações clínicas do paciente).
Essa página apresenta as melhores opções terapêuticas para o seu paciente.
Elas ficam divididas em 5 “opções” sujeitas aos filtros do site e 4 opções livres
(responsabilidade do prescritor).

FILTROS CLÍNICOS
A) Janelas com filtros clínicos pelos antecedentes dos pacientes
•
•
•
•
•

Medicações tópicas diurnas
Medicações tópicas noturnas
Cosmecêuticos tópicos diurnos
Cosmecêuticos tópicos noturnos
Medicações Favoritas
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Ao clicar na seta lateral aparecem todas as opções de cada janela e é
necessário selecionar uma e clicar em OK para incluí-la no receituário.
Clicando em OK, as informações irão ficar visíveis na parte inferior da tela.

Caso você não deseje usar as opções que surgiram nas Janelas do
Fluxograma você pode escolher uma medicação ou cosmecêutico na janela
“Medicações Favoritas”. Nessa janela só aparecem as opções que foram
filtradas pelo site (só aparece se não houver nenhuma restrição induzida pelos
antecedentes do paciente) mas é possível escolher qualquer uma do Universo
Total do site. Fica a ressalva que o nome do produto deve ser digitado de
forma correta, caso o contrário não será encontrado.

FILTROS LIVRES
As últimas quatro janelas são para colocar livremente o que você pretende
incluir na receita, no seu formato.
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B) Janelas com campos livres sem filtros clínicos pelos antecedentes
•
•
•
•

Minhas Fórmulas - Uso Interno
Minhas Fórmulas - Uso Externo
Medicações Livres - Uso Interno
Medicações Livres - Uso Externo

Claro que tudo que for incluído nos campos abaixo não estará sujeito aos filtros
do site. Elas estão divididas da seguinte forma:
Minhas Fórmulas – é necessário criar suas Fórmulas para elas surgirem
neste campo
Medicações livres – aqui simplesmente irá entrar na receita o texto
digitado “in Box” exatamente igual

FUNCIONALIDADES EXTRAS
Algumas medições trazem agregadas algumas funcionalidades
a) Janela Atenção: tem recomendações sobre a posologia e particularidades do
uso de certas medições (surge em vermelho próximo ao produto)
b) Janela Destaque: mostra os pontos fortes de cada produto (click no botão
verde para surgir o texto)
Terminada a escolha dos medicamentos e cosmecêuticos , basta clicar
em “Salvar e Continuar” e aparecerá a página de Impressão.

IMPRESSÃO
Existem duas opções:
a) Imprimir Atendimento – neste caso todo atendimento (prontuário e
receituário) pode ser impresso para deixar em um arquivo físico.
b) Imprimir apenas a receita (as Receitas Especiais como antibióticos aprecem
no formato padrão e deve-se solicitar a impressão de 2 vias).
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Obs: Não esqueça de personalizar seu receituário com Nome, endereço,
Títulos, Imagens, etc.
A configuração é realizada através do MENU SUP. em Minhas Configurações.
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