SteelcoData Live & Ares
rastreabilidade do ciclo e reprocessamento
completo dos endoscópios

SteelcoData Live & Ares
rastreabilidade do ciclo e reprocessamento completo dos endoscópios

A Steelco ajuda a rastrear atempadamente todas os instrumentos usados no departamento, verificando o
seu reprocessamento correto e ajudando a manter os custos e os tempos de execução sob controlo.
A coleção SteelcoData é composta por soluções modulares escaláveis, capazes de garantir a disponibilidade total
das informações sobre o desempenho dos aparelhos, ciclos de reprocessamento em tempo real e rastreabilidade
dos conjuntos cirúrgicos, dos instrumentos médicos reutilizáveis e do recondicionamento de instrumentos
endoscópicos.
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DESCUBRA AS VANTAGENS DE UMA COLEÇÃO TOTALMENTE INTEGRADA
 pode começar a partir de uma estação individual até ser configurada em qualquer tipo de estrutura
 integra-se com outros programas de software cliente, por ex. para o agendamento dos pacientes, a
logística, a contabilidade, os serviços de monitorização remota, as bases de dados etc...

 dentro da rede de saúde, pode ser usado em vários pontos.
 estar acessível onde quer que haja uma conexão à Internet e um computador ou um tablet
 fornece relatórios personalizados e envia alertas conforme necessário.
 aplicações de utilização intuitiva, multilingues e inclui suporte para a instalação e serviço técnico
disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

SteelcoData Live

SteelcoData Ares

SteelcoData Pro

Permite visualizar em tempo real
o desempenho de desinfetadores
térmicos, esterilizadores, lavadoras
de endoscópios e outros aparelhos
Steelco: ciclos realizados, alarmes,
consumos e estatísticas.

Permite
fazer
o
rastreio
do
reprocessamento dos instrumentos
endoscópicos (processo, transporte e
armazenamento) do quarto do paciente
até à próxima consulta endoscópica.

Fornece a possibilidade de fazer o rastreio dos conjuntos e dos instrumentos
individuais para cada fase de reprocessamento, transporte e armazenamento, desde a sua utilização na sala de
operações até à nova reutilização.
Veja o folheto dedicado.
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SteelcoData Live
rastreabilidade de ciclos e dados da máquina
SteelcoData Live

O software foi projetado para realizar a aquisição de dados de qualquer dispositivo
Steelco. As informações recolhidas em tempo real são rastreadas e exibidas de forma
eficiente para a monitorização dos dispositivos e gestão de dados.
O SteelcoData Live é também a ligação entre as máquinas Steelco e qualquer software
de elaboração de dados recolhidos, como o SteelcoData Pro e o SteelcoData Ares.

CARATERÍSTICAS DO SISTEMA
O software Steelco Data Live recolhe e regista os dados das máquinas Steelco.

Uma interface web intuitiva mostra o estado das máquinas em tempo real
(video wall, tablet wi-fi, laptop ou estação fixa).

Todos os dados eletrónicos armazenados podem ser exportados em diferentes
formatos (.pdf, .xlsx), produzindo relatórios digitais.
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AS VANTAGENS PRINCIPAIS
ATRAVÉS DA REDE E DA NUVEM

INTEGRABILIDADE

Os utilizadores podem aceder ao sistema
através de um navegador normal de internet.

O SteelcoData Live foi projetado para
ser integrado com os diversos aparelhos
utilizados
no departamento (lavadoras de
endoscópios, desinfetadores térmicos,
esterilizadores, armários de secagem)
e também com outras aplicações de
software.

A instalação do cliente não é necessária.

MODULAR E ESCALÁVEL
A partir das funções básicas, o
SteelcoData Live pode ser implementado
atempadamente com módulos adicionais,
em função das necessidades específicas
do cliente.

MULTILINGUE
Disponível em inglês, alemão, italiano,
francês, espanhol, russo e em muitos
outros idiomas.

ECO AMIGÁVEL
Os dados recolhidos pela máquina são
arquivados em relatórios pdf que podem
substituir a utilização do papel.

INTUITIVO
Assistentes e interface simples de utilizador
(monitor de ecrã tátil).

SEGURANÇA
O sistema permite a configuração de
políticas de acesso.
Os administradores de sistema podem
conceder, negar e controlar permissões
para aceder ao sistema, bloqueando
utilizadores não autorizados.

COMPONENTES CHAVE
PAINEL DE CONTROLO

O painel mostra um gráfico com o número de ciclos
realizados na semana em curso.
DISPOSITIVOS

É possível visualizar a lista de máquinas do
departamento de endoscopia, verificar o seu estado
atual e as estatísticas dos ciclos. A qualquer momento,
é possível atualizar a identificação da máquina ou
adicionar novos aparelhos.
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SteelcoData Ares
rastreabilidade total do reprocessamento dos endoscópios
SteelcoData Ares

O software foi projetado para satisfazer os requisitos operacionais de uma sala
de endoscopia, a fim de fazer atempadamente o rastreio de todas as informações
relativas ao instrumento e, assim, manter um alto nível de controlo e eficiência dos
departamentos.

INTRODUÇÃO
O SteelcoData Ares é um instrumento inovador de rastreabilidade que melhora o desempenho dos departamentos de
endoscopia de maneira integrada. O sistema é mesmo capaz de realizar um controlo eficaz de cada atividade desenvolvida.

Rastreabilidade completa dos procedimentos em todas as áreas do departamento de endoscopia,
desde o momento da utilização do endoscópio até ao serviço externo.
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AS VANTAGENS PRINCIPAIS



ATRAVÉS DA REDE E DA NUVEM
Os utentes podem aceder ao sistema
através de um navegador normal de
internet a partir de qualquer estação de
trabalho, seja pela intranet da empresa ou
pela Internet, se estiverem fora do hospital.



MODULARIDADE
O
SteelcoData
ARES
pode
ser
implementado
atempadamente
com
módulos adicionais, em função das
necessidades específicas do departamento
de endoscopia.

A instalação do cliente não é necessária.

SEGURANÇA
O sistema permite a configuração de várias
políticas de acesso.



INTUITIVO
Assistentes e interface simples de utilizador
(monitor de ecrã tátil).

Os administradores do sistema podem
conceder, negar e controlar as permissões
para aceder ao sistema.
MULTILINGUE
Disponível em inglês, alemão, italiano,
francês, espanhol, russo e em muitos
outros idiomas.



INTEGRABILIDADE
Integração com os diversos equipamentos
utilizados no departamento, colheita das
respetivas informações e conexão com
sistemas de gestão para a administração
(base de dados e contratos de clientes,
notas de entrega e faturas) e logística de
armazéns.

ANÁLISE DE MONITORIZAÇÃO
SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Relatórios completos e detalhados para
analisar os indicadores chave relativos à
prestação de contas e aos custos.

MULTI...
Multiplataforma, multibase de dados e
multicliente.

ARRANQUE RÁPIDO
Tempos curtos para arrancar e implementar
novas estações de trabalho.

Registo digital e automatização das faturas.
HELPDESK MULTILINGUE
E MONITORIZAÇÃO REMOTA ONLINE
O sistema e todos os dispositivos são
monitorizados à distância pelo serviço de
assistência técnica do Helpdesk, 24 horas
por dia, sete dias por semana.
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Ares

RASTREABILIDADE DO FLUXO DE TRABALHO
A SteelcoData Ares é uma aplicação de software completa para o rastreio dos instrumentos endoscópicos.
A arquitetura do software é baseada em vários pontos de controlo que cada endoscópio deve passar antes
de ser processado para a próxima área ou funcionalidade.

Receção

Limpeza manual
semiautomática

Desinfeção e
Esterilização

Secagem e
Armazenamento

Entrega

UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO EM AMBULATÓRIO

INFORMAÇÃO
A SteelcoData Ares pode receber
dados de entrada de códigos de
barras ou sistemas de identificação
RFID e visualizar informações com um
navegador de Internet em qualquer
dispositivo.
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FLUXO DE TRABALHO
O percurso da SteelcoData Ares é baseado nas seguintes etapas:

1

ACEITAÇÃO

2

LAVAGEM ASSISTIDA

Este módulo permite que os operadores recebam os instrumentos endoscópicos das salas de ambulatório. Ao fazer o check-in do instrumento, o módulo aceita e cria a ordem de reprocessamento.

Este módulo faz o rastreio da primeira fase de lavagem seja manual ou semiautomática com os
dispositivos Steelco EPW. Esta fase requer o registo de um teste de estanquidade do instrumento.
As informações registadas são sobre: o operador que executou o processo, a data e hora da
execução e a ID do dispositivo (se estiver a auxiliar a fase).
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DESINFEÇÃO / ESTERILIZAÇÃO
Este módulo faz o rastreio da fase de desinfeção / esterilização realizada pelas lavadoras de
endoscópios.
Ligado ao endoscópio, recebe todas as informações, relevantes para o ciclo, recolhidas pela máquina:
ID do operador, ID do endoscópio, número de série das lavadoras de endoscópios, dia / hora,
parâmetros detalhados do ciclo, resultado do ciclo. O material reprocessado com sucesso pode ser
usado imediatamente no paciente ou conservado em armários de secagem e armazenamento.
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SECAGEM E ARMAZENAMENTO
Este módulo faz o rastreio da secagem e do armazenamento do endoscópio. Se o armário de
secagem e armazenamento for capaz de monitorizar os parâmetros de arquivamento, o software
liga-se automaticamente ao endoscópio, monitorizando todas as informações relevantes recolhidas:
ID do operador, ID do endoscópio, número de série do armário, local e posição de armazenamento,
dia / hora, parâmetros detalhados, estado e data de validade do armazenamento assético.
O operador pode imprimir um resumo das informações.
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ENTREGA
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UTILIZAÇÃO

Os endoscópios reprocessadoscom sucesso ou conservados asseticamente podem ser enviados
diretamente para a sala de endoscopia. A criação do documento de transporte é facilitada pela
digitalização direta dos instrumentos através de códigos de barras ou RFID.

Este módulo rastreia a utilização do endoscópio.
Este recurso permite:
- Verificar os endoscópios à entrada no respetivo ponto de utilização;
- Ligar ao ID do endoscópio todas as informações relevantes ao ciclo da lavadora de endoscópios
e registar as informações sobre:
• Operador, data e hora da utilização
• Sala clínica ou de endoscopia na qual o instrumento é utilizado
• Dados de identificação do paciente e nosologia
• Informações sobre o médico

Quando os endoscópios passam à fase seguinte, o sistema verifica se todas as etapas anteriores foram realizadas
corretamente. Portanto, os operadores serão avisados acusticamente quando a operação for concluída corretamente.
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Ares

RASTREABILIDADE DOS DADOS
Memorizando todas as informações relevantes sobre
a história do endoscópio a SteelcoData Ares torna
qualquer pesquisa simples e rápida.
É possível ver todos os detalhes necessários:

Data de
reprocessamento

Operador

Máquina

Paciente

Número de ciclos

Médico

Conformidade
do ciclo

A base de dados pode fornecer
informações e estatísticas detalhadas
seguindo os principais fatores do processo
listado acima.

Este módulo fornece aos operadores uma visão geral
completa do percurso do endoscópio. Através de
computadores ou dispositivos móveis, é possível:
 Verificar os endoscópios à entrada no ponto de
utilização
 Ligar ao ID do endoscópio todas as informações
relativas ao ciclo da lavadora de endoscópios
memorizando também:
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•

Operador, data e hora de utilização

•

Sala clínica ou de endoscopia em que o
endoscópio é utilizado

•

Dados de identificação do paciente, médico
e nosologia

O sistema foi desenvolvido seguindo o protocolo HL7
para a troca de dados.

SteelcoData Live

SteelcoData Pro

SteelcoData Ares
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ARES - sistema de reprocessamento
automatizado para endoscópio flexível

Lavadoras desinfetadoras
de material de laboratório em vidro

Lavadoras desinfetadoras para
central de departamentos de
esterilização

Lavadoras desinfetadoras odontológicas

Sistemas de lavagem e esterilização
para aplicações de ciência da vida e
farmacêuticas

Desinfetadores de recipientes
para excreções

Os produtos colocados à venda podem diferir dos descritos ou ilustrados neste folheto devido a alterações posteriores na produção e / ou a configurações opcionais.
Os produtos e especificações técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte o seu revendedor Steelco para obter as informações mais recentes.

Autoclaves esterilizantes a vapor
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