
TREINAMENTOS

Acesse o mesmo conteúdo confiável  de 
MICROMEDEX® gratuitamente em seu iPhone, 
iPod ou iPad.

Procure por “Micromedex Drug Information” na 
AppStore de seu disposit ivo móvel.

Treine sua equipe para a Micromedex 2.0 com os recursos de 
supor te e treinamento disponíveis no “Centro de Treinamento”, 
l ink situado no rodapé de todas as páginas da plataforma.
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Campo de busca por palavra-chave (sempre no idioma inglês)1

Enquanto o usuário digita o termo que deseja buscar,  a  l ista 
dropdown se abre e oferece sugestões baseadas no que foi 
digitado.
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Para mais ajuda,  cl ique no l ink “Exemplos de Pesquisas”.3

As calculadoras estão agrupadas em áreas intuit ivas para 
que seja rápido e fáci l  encontrar  a calculadora desejada.
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Para uma l ista completa das calculadoras em ordem al-
fabética,  cl ique no l ink “Por Ordem Alfabética”.
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Todas as calculadoras disponíveis em Micromedex 2.0 
podem ser encontradas cl icando na aba “Calculadoras”.
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O painel  de controle de visão 360º unif ica os resultados de 
pesquisa relacionados entre si  de forma compacta.  Quando 
tanto um sumário quanto informações detalhadas sobre um 
medicamento estão disponíveis,  a  busca sempre apresenta as 
informações do sumário primeiro.
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Quando o medicamento é encontrado em outro conteúdo de 
Micromedex 2.0,  mostra-se um header expansível  junto do 
número de resultados encontrados.  Cl ique no header para 
abrir  a  l ista de resultados.
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Digite o nome do medicamento (seja o de marca ou o 
genérico) no campo de busca.

7

De qualquer página,  selecione a aba “Interações 
Medicamentosas”.
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Selecione o medicamento e cl ique no botão de adicionar.8

Repita o processo até que todos os medicamentos desejados 
sejam adicionados.  Em seguida,  cl ique no botão “Submit ”  na 
área inferior  direita da tela.
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Digite o nome do medicamento (seja o de marca ou o 
genérico) no campo de busca.
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De qualquer página,  selecione a aba “Compatibi l idade IV ”.!0

Selecione o medicamento e cl ique no botão de adicionar.!2

Repita o processo até que todos os medicamentos desejados 
sejam adicionados.  Em seguida,  cl ique no botão “Submit ”  na 
área inferior  direita da tela.

!3

PAINEL DE CONTROLE 360º INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS COMPATIBILIDADE IV
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TOXICOLOGIA

A área de toxicologia disponibi l iza informações do PoisIndex. 
Pesquise por nomes (medicamentos ou produtos químicos), 
componente at ivo em uma substância ou código específ ico.
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De qualquer página,  selecione a aba “ Toxicologia”.!4

!5

!4!0


