
 
 
 
 
 

 
WERYFIKACJA AUTENTYCZNOŚCI LEKÓW 

KS-MEDIVERIS 
W SYSTEMIE KS-AOW 

 

 

Dobre praktyki związane z wyrejestrowaniem i przywracaniem kodów 2D leków 
podlegających serializacji. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sprzedaż z kolejki 
Wybierając towar podlegający serializacji, w systemie pojawi się komunikat o potrzebie 
zeskanowania kodu 2D w celu weryfikacji autentyczności. 

 

Po zeskanowaniu kodu 2D i zatwierdzeniu sprzedaży, przenosimy pozycję do kolejki za 
pomocą skrótu klawiszowego ALT + F10. 

 

WAŻNE 

1. Najbezpieczniej wyrejestrować leki z bazy NMVS bezpośrednio przed wydaniem ich pacjentowi. 

2.  Wcześniejsze wyrejestrowanie będzie wymagało przywrócenia kodu do bazy NMVS (przez Aptekę) w 
przypadku nieodebrania leku przez pacjenta. 

3. Przywrócenia leku do bazy NMVS można dokonać w ciągu 10 dni od jego wyrejestrowania. Przywrócenie 
leku do bazy po tym terminie nie jest możliwe. 

4. Przywrócenia leku do bazy może dokonać podmiot, który wyrejestrował kod 2d z bazy NMVS. 

5. Opakowania wyrejestrowane z bazy NMVS, które nie zostały sprzedane i nie zostały przywrócone w 
terminie do bazy NMVS nie podlegają zwrotom. 

 



W trakcie dodawania pozycji do kolejki wyświetli się komunikat o obecności leku 
podlegającego serializacji oraz pytanie czy chcemy wycofać opakowanie  z bazy 
NMVS.  

• Wybierając TAK, następuje automatyczne wyrejestrowanie; zalecane przy 
jednoczesnym wydaniu leku pacjentowi  

• Wybór NIE- lek zostanie umieszczony w kolejce bez wyrejestrowaniu kodu  
z bazy NMVS; zalecane jeżeli wydanie leku pacjentowi ma wystąpić w innym 
terminie.  

 

 

Jeżeli wycofaliśmy kod z opakowania leku naciskając klawisz TAK w momencie 
dodawania towaru do kolejki, system podczas sprzedaży z kolejki nie wyświetli 
ponownie komunikatu o potrzebie zeskanowania (wyrejestrowania) kodu 2D z 
opakowania. W przypadku naciśnięcia klawisza NIE podczas dodawania do kolejki i nie 
wycofania opakowania, to w momencie wyciągnięcia towaru z kolejki pojawi się 
komunikat o konieczności zeskanowania (wyrejestrowaniu) kodu 2D. 

 



2. Sprzedaż z rezerwacji (Apteline.pl) 
 
Podczas sprzedaży z rezerwacji system weryfikuje czy lista zawiera leki podlegające 
serializacji. Weryfikację możemy wykonać naciskając klawisz F11 – Sprzedaż z 
rezerwacji > [F3] Podgląd/Popraw pozycje. 

 

Wybierając powyższe F11->F3 na ekranie pojawi się komunikat:  

 

W celu weryfikacji, które produkty podlegają weryfikacji autentyczności, należy 
wybrać NIE 

W wyświetlonym oknie rezerwacji w kolumnie [Kody do wycof. Z  NMVS] mamy 
podaną liczbę opakowań do wycofania. W celu wycofania leku podlagającego 
serializacji naciskamy klawisz [F12] Weryf. NMVS i skanujemy kod 2D z opakowania. 

 



3. Korekta sprzedaży 
W oknie „Poprawa”, w module sprzedaży odszukujemy transakcję, dla której chcemy 
wykonać korektę. Na wskazanej pozycji sprzedaży naciskamy skrót ALT + K lub 
korzystamy z funkcji Korekta. Pojawi się nam komunikat z wyborem rodzaju korekty. 
Wybieramy i naciskamy [ENT] OK. 

 

W kolejnym kroku wybieramy przyczynę korekty sprzedaży. W przypadku zwrotu leku 
podlegającemu serializacji wybieramy jako rodzaj Zwrot. Wybór zatwierdzamy 
klawiszem [F2] OK. 

 

 

 



System poinformuje nas o poprawnym wykonaniu zwrotu po czym zostanie 
wyświetlone okno do zeskanowania kodu 2D w celu przywrócenia. 

 

Po zeskanowaniu otrzymamy informację o poprawnym przywróceniu kodu 2D. 

 

W przypadku konieczności wykonania korekty niepoprawnie wydanego leku np. z 
powodu naliczenia błędnej odpłatności, gdy nie dysponujemy przedmiotowym 
opakowaniem, wykonujemy korektę dla której rodzajem usunięcia będzie Pomyłka. 

 



Podczas ponownej sprzedaży leku dla wykonanej korekty w wyświetlonym oknie 
serializacji należy wybrać [F3] Brak opakowania. 
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