SteelcoData Pro
Sterilisatie management & traceerbaarheidssysteem

SteelcoData Live & Pro
Sterilisatie management & traceerbaarheidssysteem

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.

MODULAIR SYSTEEM
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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 gebruikt worden op meerdere punten van het gezondheidszorgnetwerk
 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

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.

SteelcoData Pro

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.

SteelcoData Ares

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.
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 Steelco-apparatuur. 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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BELANGRIJKSTE 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.

MEERDERE TALEN
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.

GEBRUIKERSVRIENDELIJK
Begeleide instructies tijdens gebruik
en
eenvoudige
gebruikersinterfaces
(touchscreen-monitors).

PARAMETRISERING
het systeem kan door de klant volledig
geparametriseerd
en
geconfigureerd
worden, en voorziet het gebruik van
een toegangsbeleid als gevolg waarvan
de operators alleen de hun betreffende
gegevens kunnen bekijken.

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 machines van een
centrale sterilisatieafdeling 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 Pro
Sterilisatie management & traceerbaarheidssysteem
SteelcoData Pro

De software is ontworpen om te voldoen aan de operationele behoeften van centrale
sterilisatieafdelingen (CSA), om de operationele stroom van chirurgische instrumenten
te traceren en om een nauwkeurig instrument voor controle te verstrekken dat bijdraagt
aan de handhaving van hoge productiviteitsresultaten.

INTRODUCTIE
SteelcoData Pro biedt toonaangevende technologieën om
informatie beheren met het doel de dagelijkse activiteiten te
verbeteren binnen de CSA. Het systeem kan de activiteiten
efficiënt volgen in elke ruimte binnen de CSA zodat de
dienstenverlening en resultaten verbeterd kunnen worden.

toe het systeem te configureren volgens de wensen,
vereisten en soorten activiteiten die moeten worden
uitgevoerd. Deze modulaire architectuur zorgt ervoor dat
het systeem eenvoudig kan worden aangepast aan de
toekomstige verbeteringen en / of behoeften van CSA.

Modulaire opbouw is de belangrijkste eigenschap van
SteelcoData Pro: binnen de verschillende productieruimten
van de CSA zijn voorzien van verschillende modules die de
specifieke behoeften voorzien. Modules kunnen eenvoudig
worden geactiveerd of gedeactiveerd en zij staat de klant

Registratie van alle informatie ten aanzien van de productie,
opslag en transport, inclusief doorlooptijden tussen de
verschillende gebieden, maakt dat SteelcoData Pro in
staat is om op nauwkeurige wijze te ondersteunen bij het
bepalen van de productiekosten.

Volledige traceerbaarheid van procedures en processen binnen de CSA.
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SYSTEEMFUNCTIES
 resultaten in lijn met ziekenhuisbehoeften

 real-time analyse van de CSA

 hoge veiligheidsstandaarden

 efficiëntieverbetering

 betrouwbare informatie en volledige gegevens

 automatisering procedures om onnodige stappen te

 traceerbaarheid van gebruikersactiviteiten en
materiaalverwerking

vermijden

 gebruikers en werkstations kunnen alleen activiteiten

 volledige verslaggeving van alle activiteiten in de
CSA

weergeven die in hun competentiegebied liggen

 effectief delen van informatie met klanten

BELANGRIJKSTE VOORDELEN



WEBINTERFACE - CLOUD KLAAR
Gebruikers kunnen zich aanmelden bij het
systeem met behulp van een standaard
browser vanuit elke werkplek binnen het
bedrijfsintranet of internet als ze zich buiten
het ziekenhuis bevinden. Geen lokale
installatie vereist.



GEBRUIKERSVRIENDELIJK
Begeleide instructies tijdens gebruik
en
eenvoudige
gebruikersinterfaces
(touchscreen-monitors).

MEERDERE INPUT MOGELIJKHEDEN
TOUCH SCREEN



MODULAR
Startend met basisfuncties, SteelcoData
Pro indien gewenst worden uitgebreid met
additionele modules om te kunnen voldoen
aan de hoogste standaarden en behoeften
van de CSA.

SPRAAK GESTUURD
BARCODE
DATAMATRIXTM

PARAMETERISEERBAAR
Het systeem kan volledig geconfigureerd
worden door gebruik te maken van
toegangsbeleid dat gebruikers in staat
stelt om alleen informatie weer te geven op
basis van hun bevoegdheid.



INTEGRATIE
Integratie met de verschillende apparatuur
gebruikt binnen de CSA en het verzamelen van
hun informatie (zoals thermodesinfectoren,
sterilisatoren), integratie met administratie en
financiën systemen (zoals klantcontracten,
leveringsbonnen, facturen) en logistieke
systemen (binnen de CSA’s of in
ziekenhuizen)

RFID TAGS
3D SCANNER

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

MULTI...
Multi klanten en CSA’s, Multi platform en
Multi database.
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Pro

WORKFLOW VAN HET INSTRUMENTARIUM
SteelcoData Pro is een complete softwareapplicatie ontworpen om chirurgische instrumenten te traceren in
de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA). De softwarearchitectuur is gebaseerd op verschillende controlepunten
die elk instrument dient te doorlopen om te worden verwerkt en naar de eerstvolgende processtap te kunnen
gaan.

Verplaatsing
automatisch laden

Ontvangst

Reiniging en
desinfectie

Verzending van gebruikt
instrumentarium

Verpakken

Check in

Wanneer instrumenten naar het volgende gebied in de
CSA gaan heeft het systeem gecontroleerd dat alle vooraf
ingestelde parameters zijn behaald en ze voldoen aan alle
vereiste voorwaarden.
De gebruikers worden akoestisch geïnformeerd dat alle
stappen goed zijn doorlopen.

Chirurgische instrumenten die moeten worden gesteriliseerd
kunnen worden geïdentificeerd met behulp van Datamatrix™,
Barcodes of RFID-tags, inclusief het gebruik van 3D-scanners,
touchscreenmonitoren en spraakbesturing.
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Sterilisatie

Verzending

Aflevering steriele instrumenten

WORKFLOW
SteelcoData Pro workflow is gebaseerd op de volgende stappen:

1

ONTVANGST

2

REINIGING EN DESINFECTIE

Identificatie van inkomende instrumenten in eigendom of gehuurde/leen instrumenten voor gebruik
en identificatie van speciale behandelmethoden die moeten worden uitgevoerd evenals hun prioriteiten met betrekking tot doorloopsnelheid en prioriteit.

Elk instrument/set in de wasruimte is toegewezen aan een specifiek net en een thermodesinfector
waarbij de gebruikers deze op elk gewenst moment kunnen traceren en informatie krijgen over hun
locatie en voortgang.
Elektronische verz.amelen van processen en werkprocedures (programma, serienummer).

3

INSPECTIE, ASSEMBLEREN EN VERPAKKEN

4

STERILISATIE

5

VERZENDING

Instrumentverpakking volgens specificaties gedefinieerd. Controleren van chirurgische instrumenten
(hoeveelheid, functie en compleetheid) en beheer van potentiële niet conformiteit. In dit geval worden
instrumenten voor reparatie opgestuurd of worden ze teruggestuurd naar de desinfectieruimte. Op
dit punt drukt het systeem een label

af met traceerbaarheidsinformatie.
Combineren van netten en chirurgische instrumenten met sterilisatoren om sterilisatieprocedures
te starten en de het afdrukken van sterilisatierapporten. Beheer van contractwerkzaamheden voor
speciale instrumenten en netten die mogelijk zijn gesteriliseerd door derden.

Het systeem print automatisch afleverbonnen met identificatie van de af te leveren producten met
afleveradres van de klant.

ZIEKENHUIS
In ziekenhuizen stelt het systeem gebruikers in staat om:

1

LEVERING VAN STERIELE PRODUCTEN

2

CHECK IN

3

VERZENDING VAN GEBRUIKTE INSTRUMENTEN

Controleert leveringen wanneer gesteriliseerde instrumenten aankomen.

Controleer in het chirurgisch blok om instrumenten in operatiekamers
te gebruiken. Instrumenten worden afgestemd op hun kostenplaats en
chirurgische ingreep; deze informatie wordt door het systeem opgeslagen
om alle uitgevoerde activiteiten te traceren.
Ophalen van instrumenten voor transport naar de CSA. Instrumenten en
sets worden in het systeem verplaatst vanuit het ziekenhuismagazijn en
vervolgens geladen in de CSA magazijn.

SteelcoData Pro kan zowel instrumentarium van ziekenhuizen beheren
als leeninstrumenten met verschillende factuursregels.
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Pro

VOORDELEN

TRACEERBAARHEID



Volledige traceerbaarheid in productieafdelingen

OPSTARTEN



Korte opstarttijden en implementatie van nieuwe werkstations

VEILIGHEID & PRIVACY



Systeembeheerders kunnen toegang verlenen of weigeren en autorisaties
controleren om toegang te krijgen tot het systeem en beveiligingsbeleid te
configureren.
Toegang van ongeautoriseerde gebruikers vermijdens



TOEZICHT HOUDEN,
ANALYSE EN
RAPPORTRAGESYSTEEM



BEDRIJFSSYSTEEM








CONROLE VAN DE
WERKPROCESSEN
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Volledige en gedetailleerde rapporten om de belangrijkste prestaties te
analyseren en productiekosten
Elektronisch archiveren en factuurautomatisering
Het kan worden gebruikt in kleine CSA's of in grotere ziekenhuizen
Als er verschillende CSA's zijn kan het systeem dit beheren binnen één CSA of
een andere CSA binnen de organisatie
Sterilisatie kan worden uitgevoerd bij een derde partij

Volledige dekking van alle gebieden / ruimten in de CSA
Ondersteuning van alle gebruikers in CSA’s d.m.v. checkpoints, checklists en help-on-line
Visuele en akoestische waarschuwingen in het geval van onvolledige controles
bij elke procedure
Specifieke hulpmiddelen om de effectiviteit van de gebruikers te ondersteunen en te
versnellen (bijvoorbeeld optische en Datamatrix-lezers, RFID-tags, draadloze printers, ...)
Workflows kunnen volledig worden aangepast

HELPDESK
ONDERSTEUNING



Beschikbaar in het Engels, Duits, Italiaans, Frans, Spaans, Russisch en veel
andere talen

REMOTE SERVICE



Het systeem en alle apparaten worden op afstand bewaakt en ondersteund
door de helpdeskservice

MANAGEMENTINFORMATIE EN KOSTBEHEERSING
SteelcoData Pro legt informatie vast over productie, magazijnafhandeling, verzending, tracking van tijden tussen
de verschillende afdelingen en procedures. Op eenvoudige wijze de gegevens en productiekosten analyseren per
kostenplaats.

SteelcoData
Pro

EXTERNE
SYSTEMEN

ERP

DATA INPUT

DATA ANALYSE

PRODUCTIEKOSTEN

Managementcontrolefuncties stellen de CSA in staat om vaste doelen te bereiken in de operationele planning
en de kloof tussen geplande doelen en resultaten met behulp van specifieke indicatoren te monitoren.
Deze informatie kan met het management worden gedeeld om prestaties verder te verbeteren.

De integratie tussen SteelcoData Pro en externe
management software staat het management in
staat om productiekosten m.b.v. statistieken te
analyseren:






gebruikersprestaties en kosten
werktijden en kosten van apparatuur
productietijden en -kosten
benodigde tijd om bestellingen te verzenden en te
bezorgen

HARDWARE APPARATEN
All-in-one personal computers

SteelcoData Pro

Barcodelezers of RFID
Mobiele apparaten
Datamatrix™ -lezers
Barcodeprinters
3D-scanners
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Pro

SCANNEN VAN DE CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN
Ter ondersteuning van de operators van de centrale sterilisatieafdeling is er voor de verpakkingsstations een
configureerbaar werkstation dat in staat is de groepen chirurgische instrumenten snel te identificeren en te
traceren door middel van intelligente scanners.
De scanner functioneert met of zonder DataMatrix of RFID en heeft geen markering op de instrumenten nodig.
De operator wordt vervolgens stap voor stap begeleid in de hermontage van de sets chirurgische instrumenten.

COMPONENTEN VAN HET WERKSTATION
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CAMERA’S

PROJECTOR

Videocamera’s die op
de instrumenten op de
tafel scherpstellen en
deze herkennen.

Projectoren om de operator tijdens de samenstelling van de set te begeleiden.

TOUCHSCREEN
Touchscreen
om
interageren
met
traceersoftware.

SPRAAKHERKENNING
te
de

Microfoon voor gesproken instructies.

KENMERKEN VAN HET SYSTEEM

MODULAIR

SPRAAKHERKENNING

Het werkstation kan, afhankelijk van de
behoeften van de klant, worden uitgerust
met een één camera of twee camera’s voor
een groter gebied voor de identificatie van
het instrument.

Het systeem kan voor de interactie met
de traceersoftware worden voorzien
van een microfoon voor het geven van
spraakopdrachten (door middel van een
spraakherkenningssysteem) in plaats van
het gebruikelijke touchscreen.

Zie de betreffende tabel.

ONAFHANKELIJK VAN DE POSITIE
Het systeem herkent alle instrumenten op
het werkstation in één keer, ongeacht hun
positie op de tafel.
De herkenning van de instrumenten is uitsluitend gebaseerd op fysieke kenmerken:
vorm, afmeting, kleur, enz.

EENVOUDIGE OPNAME
Het werkstation kan ook een projector
omvatten om de operator tijdens de
samenstelling van de set te begeleiden
door, rechtstreeks op de verpakkingstafel,
de op te pakken instrumenten in de juiste
volgorde te markeren.

INTEGRATIE
BEHEER VAN GROTE SETS
Het systeem is ook geschikt voor het
beheer van grote sets (meer dan 100
instrumenten), die in weinige stappen
herkent worden.

Het systeem is geïntegreerd met
SteelcoData Pro en informeert de software
dus automatisch over alle informatie van de
set.

DE VOORNAAMSTE VOORDELEN
VERBETERDE VEILIGHEID VOOR DE PATIËNT
• Herkenning van de inhoud van de chirurgische sets
• Opstelling van gedetailleerde rapporten, waaronder checklijsten, met aanduiding van aantal instrumenten,
opmerkingen en afwijkingen
• Nauwkeurig samengestelde trays volgens de CSA-eisen.
• Beperking van menselijke fouten en algemene verbetering van de kwaliteit van het proces

TIJDSBESPARING
• Herkenning van de inhoud van de chirurgische
sets
• Opstelling van gedetailleerde rapporten, waaronder checklijsten, met aanduiding van aantal
instrumenten, opmerkingen en afwijkingen

VEREENVOUDIGE COMPLEXITEIT
Geschikt voor complexe
chirurgische sets.

en

grote

Beheert de volledige inventaris van de
instrumenten aanwezig in de Centrale
sterilisatieafdeling
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Pro

WORKFLOW VAN HET SCANNEN
VAN DE CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN
camera

HERKENNINGSFASE
De operator scant de barcode van de recipiënt.
Alle informatie over de set wordt geladen en de
belangrijkste informatie wordt op de tafel afgebeeld.
De instrumenten bevinden zich op de tafel.
Door middel van de gecombineerde actie van
de videocamera’s met algoritmen kunnen alle
instrumenten gelijktijdig geïdentificeerd worden.
Na de identificatie van de instrumenten wordt de
traceersoftware automatisch bijgewerkt en wordt
er een rapport opgesteld met een checklijst en alle
eventuele afwijkingen (zoals bijvoorbeeld ontbrekende
instrumenten, instrumenten die aan de huidige set
toebehoren, enz.).
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projector

HERMONTAGE VAN DE SET
Een visueel en/of akoestisch signaal begeleidt de
operator tijdens de hermontage van de set. De
instrumenten worden met een vooraf bepaalde
volgorde door de projector verlicht, klaar om in de
recipiënt geplaatst te worden.
Na de plaatsing van het betreffende instrument in de
recipiënt zal het systeem automatische het volgende
instrument of groep van instrumenten verlichten, tot
alle instrumenten correct in de recipiënt zijn geplaatst.
Nadat alle aanwijzingen zijn uitgevoerd, is de recipiënt
klaar voor de sterilisatiefase.

SteelcoData Live

SteelcoData Pro

SteelcoData Ares
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Reiniging en desinfectie
machine voor laboratorium
glaswerk

ARES - Automatische reiniging en
desinfectie van flexibele endoscopen

Reiniging en desinfectie machines
voor sterilisatie afdelingen

Dentale reiniging en desinfectie
machines

Reiniging en sterilisatie systemen voor
Life science en Pharmacie toepassingen

Bedpan spoelers

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 producten en technische eigenschappen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande waarschuwing. Raadpleeg voor bijgewerkte informatie uw Steelco-dealer.

Stoom sterilisatoren

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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