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SteelcoData Live & Ares
traceerbaarheid cyclus en van de volledige
herbehandeling van de endoscopen
Steelco helpt u om alle op de afdeling gebruikte instrumenten snel te traceren, de correcte herbehandeling
ervan te controleren en de kosten en de uitvoeringstijden onder controle te houden.
De suite SteelcoData bestaat uit schaalbare, modulaire oplossingen die een volledige beschikbaarheid
verzekeren van informatie inzake de prestaties van de apparatuur, met realtime gegevens met betrekking tot
de herbehandelingscycli, informatie over traceerbaarheid van de chirurgische sets, de herbruikbare medische
instrumenten en de reconditionering van de endoscopische instrumenten.
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ONTDEK DE VOORDELEN VAN EEN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE SUITE
 kan beginnen met één enkele locatie, tot aan een configuratie van elk type structuur
 kan gecombineerd worden met andere cliënt-softwareprogramma’s, zoals bijvoorbeeld voor de
programmering van de patiënten, de logistiek, de boekhouding, de externe bewakingsdiensten, de
databases, enz...

 kan binnen het gezondheidszorgnetwerk op meerdere punten gebruikt worden.
 is toegankelijk op elke plaats waar een internetverbinding en een computer/tablet beschikbaar is
 verstrekt persoonlijke rapporten en verzendt waarschuwingen op basis van de behoeften.
 intuïtieve applicaties, meertalig, omvat installatiehulp en technische bijstand beschikbaar 24 uur per
dag, zeven dagen per week.

SteelcoData Live

SteelcoData Ares

SteelcoData Pro

Het is mogelijk om in realtime
de
prestaties
van
reinigings-/
desinfectiemachines,
sterilisatoren,
endoscoopreinigers
en
andere
apparatuur van Steelco weer te geven:
uitgevoerde cycli, alarmen, verbruik en
statistieken.

Staat toe om de herbehandeling van
de endoscopische instrumenten onder
controle te houden (behandeling,
vervoer en opslag), te beginnen bij
de kamer van de patiënt tot aan het
volgende endoscopische onderzoek.

Biedt de mogelijkheid om de sets en
de afzonderlijke instrumenten voor elke
herbehandelingscyclus bij te houden,
evenals het vervoer en de opslag ervan,
van hun gebruik in de operatiekamer
tot aan het nieuwe hergebruik.
Zie de betreffende brochure.
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SteelcoData Live
traceerbaarheid cycli en machinegegevens
SteelcoData Live

De software is ontworpen voor het verwerven van de gegevens van de Steelcoapparatuur. De in realtime verzamelde informatie wordt getraceerd en op efficiënte manier
weergegeven voor de bewaking van de apparaten en het beheer van de gegevens.
SteelcoData Live is verder een verbinding tussen de machines van Steelco en de software
voor de verwerking van de verzamelde gegevens, zoals bijvoorbeeld SteelcoData Pro en
SteelcoData Ares.

KENMERKEN VAN HET SYSTEEM
De software Steelco Data Live verzamelt en registreert de gegevens van de machines
van Steelco.

Een intuïtieve webinterface toont in realtime de statussen van de machine
(video-wall, wifi tablet, laptop of vast werkstation).

Alle opgeslagen elektronische gegevens kunnen in diverse formaten (.pdf,
.xlsx) geëxporteerd worden en gebruikt worden voor het opstellen van digitale
rapporten.
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DE VOORNAAMSTE VOORDELEN
VIA WEB EN CLOUD

INTEGREERBAARHEID

De gebruikers kunnen het systeem
gebruiken via een normale webbrowser.

SteelcoData Live is ontworpen om geïntegreerd te worden in de verschillende
apparatuur die op de afdeling is gebruikt
(endoscoopreinigers, reinigings-/desinfectiemachines, sterilisatoren, droogkasten) en
ook in andere softwareapplicaties.

Er is geen installatie van de klant vereist.

MODULAIR EN SCHAALBAAR
Uitgaande van de basisfuncties, kan
SteelcoData snel en op basis van de
specifieke behoeften van de klant worden
aangevuld met extra modules.

MEERTALIG
Beschikbaar in het Engels, Duits, Italiaans,
Frans, Spaans, Russisch en vele andere
talen.

MILIEUVRIENDELIJK
De verzamelde gegevens van de machine worden opgeslagen in pdf-rapporten die het gebruik
van rapporten op papier kunnen vervangen.

INTUÏTIEF
Begeleide procedures en eenvoudige
gebruikersinterface (touchscreenpaneel).

VEILIGHEID
Het systeem staat de configuratie van
toegangscriteria toe.
De systeembeheerders kunnen machtigingen voor toegang tot het systeem toekennen, weigeren en controleren en kunnen
onbevoegde gebruikers blokkeren.

SLEUTELELEMENTEN
DASHBOARD

Het dashboard toont een grafiek met het aantal in de
huidige week uitgevoerde cycli.
APPARATUUR

Het is mogelijk om de lijst van de machine van de
afdeling endoscopie weer te geven, hun huidige
status te controleren en de statistieken van de cycli te
bekijken. Op elk gewenst moment kan de identificatie
van de machine worden bijgewerkt en kunnen er
nieuwe apparaten worden toegevoegd.
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SteelcoData Ares
volledige traceerbaarheid van de herbehandeling van de endoscopen
SteelcoData Ares

De software is ontworpen om te voldoen aan de operationele eisen van een afdeling
endoscopie en traceert tijdig alle informatie over een instrument; zo wordt een hoog
niveau van controle en efficiëntie van de afdelingen gewaarborgd.

INLEIDING
SteelcoData Ares is een innovatief traceerbaarheidsinstrument dat de prestaties van endoscopie-afdelingen op geïntegreerde
wijze verbetert. Het systeem is in staat om op efficiënte manier alle activiteiten onder controle te houden.

Volledige traceerbaarheid van de procedures in alle gebieden van de endoscopie-afdeling, vanaf het
punt van gebruik van de endoscoop, zelfs tot aan de externe services.
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DE VOORNAAMSTE VOORDELEN



VIA WEB EN CLOUD
De gebruiker kunnen het systeem gebruiken
door middel van een normale browser op
een willekeurig werkstation, zowel via het
intranet van het bedrijf als via internet in
geval zich buiten het ziekenhuis bevinden.



MODULARITEIT
SteelcoData ARES kan snel en op basis
van de specifieke behoeften van de afdeling
endoscopie worden aangevuld met extra
modules.

Er is geen installatie van de klant vereist.

VEILIGHEID
Het systeem staat de configuratie van
verschillende toegangscriteria toe.



INTUÏTIEF
Begeleide procedures en eenvoudige
gebruikersinterface (touchscreenpaneel).

De
systeembeheerders
kunnen
machtigingen voor toegang tot het systeem
toekennen, weigeren en controleren.
MEERTALIG
Beschikbaar in het Engels, Duits, Italiaans,
Frans, Spaans, Russisch en vele andere
talen.



INTEGREERBAARHEID
Integratie
met
de
verschillende
apparaten gebruikt op de afdeling,
verzameling van hun informatie en
verbinding met managementsystemen
voor de administratie (databases en
klantencontracten, pakbonnen en facturen)
en voor de logistiek van het magazijn.

ANALYSE MONITORING
EN RAPPORTAGESYSTEEM
Complete en gedetailleerde rapporten voor
de analyse van sleutelgegevens betreffende
prestaties en kosten.

MULTI...
Multi-platform, multi-database en multi-client.

SNELLE START
Korte tijd voor de start en de opname van
nieuwe werkstations.

Digitale registratie en automatisering van de
facturen.
MEERTALIGE HELPDESK
EN BIJSTAND OP AFSTAND
Het systeem en alle apparaten worden op
afstand gecontroleerd door de Helpdesk
van de technische service, 24 uur per dag,
zeven dagen per week.
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Ares

TRACEERBAARHEID VAN DE WORKFLOW
SteelcoData Ares is een complete softwareapplicatie voor de tracering van endoscopische instrumenten.
De architectuur van de software is gebaseerd op verschillende controlepunten die elke endoscoop moet
passeren voordat hij door het volgende gebied of de volgende functie verwerkt wordt.

Ontvangst

Reiniging handmatig
halfautomatisch

Desinfectie en
sterilisatie

Drogen en opslag

Levering

GEBRUIK VAN HET INSTRUMENT IN EEN PRAKTIJK

INFORMATIE
SteelcoData Ares kan invoergegevens
ontvangen door barcodes of RFIDidentificatiesystemen en de informatie
door middel van een webbrowser op
een willekeurig apparaat weergeven.
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WORKFLOW
Het traject van SteelcoData Ares is gebaseerd op de volgende stappen:

1

ACCEPTATIE

2

ONDERSTEUNDE REINIGING

Door middel van deze module kunnen de operators de endoscopische instrumenten van de behandelingskamers ontvangen. Bij het inchecken wordt het instrument door de module geaccepteerd en
wordt de opdracht voor herbehandeling aangemaakt.

Deze module registreert de eerste handmatige of halfautomatische reinigingsfase met de apparaten
Steelco EPW. Deze fase vereist de registratie van een afdichtingstest van het instrument.
De volgende informatie wordt geregistreerd: de operator die het proces heeft uitgevoerd, de datum
en de tijd van uitvoering en de ID-code van het apparaat (indien deel van de fase).

3

DESINFECTIE / STERILISATIE
Deze module registreert de door de endoscopenreinigers uitgevoerde fase voor desinfectie/sterilisatie.
Na de verbinding met de endoscoop, ontvangt de module alle belangrijke informatie die door de machine is verzameld: ID-code operator, ID-code endoscoop, serienummer endoscopenreinigers, dag/
tijd, gedetailleerde parameters cyclus, resultaten cyclus. Het met positief resultaat herbehandelde materiaal kan onmiddellijk voor de patiënt gebruikt worden of in droog-/opslagkasten worden bewaard.

4

DROGEN EN OPSLAG
Deze module registreert het drogen en de opslag van de endoscoop. Als de droog-/opslagkast
in staat is om de opslagparameters te bewaken, dan maakt de software automatisch verbinding
met de endoscoop en wordt alle verzamelde relevante informatie bewaakt: ID-code operator, IDcode endoscoop, serienummer van de kast, plaats en positie van opslag, dag/tijd, gedetailleerde
parameters, status en vervaldatum van de steriele opslag.
De operator kan een samenvatting van de informatie afdrukken.
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LEVERING

6

GEBRUIK

De met positief resultaat herbehandelde of steriel opgeslagen endoscopen kunnen rechtstreeks
naar de endoscopische behandelingskamer verstuurd worden. Het transportdocument kan
eenvoudig worden aangemaakt door middel van het rechtstreeks scannen van de barcode of de
RFID-code van de instrumenten.

Deze module registreert het gebruik van de endoscoop.
Door middel van deze functie is het volgende mogelijk:
- De endoscopen inchecken op hun punt van gebruik;
- Met de ID-code van de endoscoop alle relevante informatie over de cyclus van de
endoscopenreinigers koppelen en informatie registreren inzake:
• Operator, datum en tijd van het gebruik
• Klinische of endoscopische behandelingskamer waar het instrument gebruikt wordt
• Identificatiegegevens patiënt en nosologie
• Informatie inzake de arts

Wanneer de endoscopen naar de volgende fase worden verplaatst, controleert het systeem of alle eerdere stappen
correct zijn uitgevoerd. De operators worden na de correct voltooide handeling hierover akoestisch gewaarschuwd.
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Ares

TRACEERBAARHEID VAN DE GEGEVENS
Door alle relevante informatie over de geschiedenis van
de endoscoop te memoriseren, maakt SteelcoData
Ares alle zoekopdrachten snel en eenvoudig.
Het is mogelijk om alle noodzakelijke details te bekijken:

Datum herbehandeling

Operator

Machine

Patiënt

Aantal cycli

Arts

Conformiteit
van de cyclus

De
database
kan
informatie
en
gedetailleerde statistieken verstrekken
volgens de hierboven aangegeven
voornaamste factoren van het proces.

Deze module biedt de operators een volledig overzicht
over het traject van de endoscoop. Door middel van een
desktopcomputer of mobiele apparaten is het mogelijk
om:
 De endoscopen in te checken op het punt van gebruik
 Met de ID-code van de endoscoop alle informatie te
koppelen inzake de cyclus van de endoscopenreinigers, waarbij verder gememoriseerd worden:
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•

Operator, datum en tijd van gebruik

•

Klinische of endoscopische behandelingskamer
waar de endoscoop wordt gebruikt

•

Identificatiegegevens van de patiënt, arts en nosologie

Het systeem werd ontwikkeld volgens het HL7protocol voor gegevensuitwisseling.

SteelcoData Live

SteelcoData Pro

SteelcoData Ares
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ARES - flexibele endoscoop
automatisch herbehandelingssysteem

Laboratoriumglaswerk
reinigings-/desinfectiemachines

Reinigings-/desinfectiemachines voor
centrale sterilisatieafdelingen

Reinigings-/desinfectiemachines tandheelkunde

Reinigings- en sterilisatiesystemen
voor biowetenschap en farmaceutische
toepassingen

Spoel-/desinfectiemachines

Headquarters
STEELCO S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITALY
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com

De te koop aangeboden producten kunnen, als gevolg van later doorgevoerde productiewijzigingen en/of optionele configuraties, mogelijk afwijken van de in deze brochure beschreven of afgebeelde producten.
De producten en de technische specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg uw Steelco dealer voor de recentste informatie.

Stoomautoclaven voor sterilisatie

STEELCO ASIA
Puchong, Malaysia
info-asia@steelcogroup.com

STEELCO CHINA
Shanghai, China
info-cn@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
info-mx@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND
Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO AUSTRIA
Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC
Kgs. Lyngby, Denmark
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
info-usa@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM
Mollem, Belgium
info-be@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY (DACH Area)
Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

STEELCO NORGE
Nesbru, Norway
info-no@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX
Vianen, Netherlands
info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY
Budapest, Hungary
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
info-es@steelcogroup.com
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