SteelcoData Pro
Gestão do processo de Esterilização e Sistema de Rastreabilidade

SteelcoData Live & Pro
Gestão e rastreabilidade dos instrumentos cirúrgicos

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...

 utilizável em vários locais dentro da rede de saúde
 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

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

SteelcoData Pro

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.

SteelcoData Ares

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

MULTILÍNGUE
Disponível em Inglês, Alemão, Italiano,
Francês, Espanhol, Russo e outros idiomas.

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

FÁCIL DE MANUSEAR
Procedimentos direcionados e interface
usuário simples (monitores Touch-Screen)

PARAMETRIZÁVEL
o sistema é totalmente parametrizável
e configurável pela empresa, usando
políticas de acesso que permitem que os
operadores visualizem apenas os dados
da sua própria competência.

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 de uma Central
de esterilização, 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 Pro
Gestão do processo de Esterilização e Sistema de Rastreabilidade
SteelcoData Pro

O SteelcoData Pro foi projetado para atender às necessidades operacionais das
Centrais de Materiais e Esterilização (CME), para rastrear informações de maneira
eficiente e fornecer às CMEs uma ferramenta de controle precisa que ajuda a manter os
altos padrões de produtividade e segurança do processo de esterilização.

INTRODUÇÃO
O SteelcoData Pro fornece uma tecnologia avançada
para gerenciar informações com o objetivo de melhorar
as atividades diárias na CME. O sistema pode controlar
eficientemente as atividades em cada área da CME para que
os departamentos possam aperfeiçoar progressivamente
seus serviços e resultados.
A modularidade é a principal característica do SteelcoData
Pro: os módulos opcionais podem atender a todas as
necessidades da CME. Os módulos podem ser ativados
ou desativados, e permitem configurar melhor o sistema

conforme as necessidades do cliente e os tipos de atividades
a serem realizadas. Esta arquitetura modular permite que o
sistema seja modificado facilmente de acordo com o tempo
devido às melhorias futuras e / ou às necessidades diversas
das CMEs.
As informações registradas no expurgo, área de preparo
e arsenal permitem que o SteelcoData Pro defina com
precisão os custos de produção para que a CME possa
cobrar o serviço prestados para outros centros de custos,
tornando a CME uma unidade de negócios.

Rastreabilidade o total dos procedimentos em todas as áreas da CME.
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CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA





Módulos que atendem as necessidades do hospital
cumprir com os altos padrões de segurança
informação confiável e completa
rastreabilidade das atividades do usuário e da
gestão de materiais

 cobertura total de atividades na CME
 análise em tempo real da CME

 melhorias de eficiência
 automação de procedimentos para evitar etapas
desnecessárias

 usuários e estações de trabalho podem mostrar
apenas as atividades em sua área correspondente

 troca efetiva de informações com os clientes

PRINCIPAIS VANTAGENS



INTERFACE WEB - NUBE
Os usuários podem se registrar no sistema
usando um navegador de qualquer estação
de trabalho dentro da Intranet corporativa,
ou usando a internet se estiverem fora do
hospital.



FÁCIL DE MANUSEAR
Procedimentos direcionados e interface
usuário simples (monitores Touch-Screen).

MODO DE ENTRADA MULTI
TOUCH SCREEN



MODULAR
Começando com recursos básicos,
SteelcoData Pro pode ser colocado em
operação com módulos adicionais de
acordo com as necessidades e em seu
devido tempo.

CONTROLE DE VOZ
BARCODE
DATAMATRIXTM

PARAMETERISÁVEL
O sistema pode ser totalmente configurado
usando política de acesso que permite aos
usuários exibir apenas informações com
base na sua competência.



RFID TAGS
3D SCANNER

MULTILÍNGUE
Disponível em Inglês, Alemão, Italiano,
Francês, Espanhol, Russo e outros idiomas.
INTEGRAÇÃO
Integração com diferentes equipamentos
usados na CME e na compilação de
informações (lavadoras de instrumentos,
esterilizadores); com a administração e
finanças (contratos com clientes, notas de
entrega, faturas) e sistemas de Estocagem
(em CMEs, hospitais).

MULTI...
Vários clientes, CME, plataformas e base
de dados.
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Pro

FLUXO DE TRABALHO NA GESTÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS
O SteelcoData Pro é um software completo projetado para rastrear materiais e instrumentais cirúrgicos na
Central de Esterilização. A arquitetura do software é baseada em vários pontos de controle que cada material/
bandeja deve progredir e ser processada pela CME, até passar para o próximo departamento/área.

Movimentação
automatizada de carga

Recepção

Lavagem e
desinfecção

Envio de Materiais
e Instrumentais Sujos

Embalagem

Registro

Quando os materiais se movem para a próxima área
da CME, o sistema verifica se eles cumpriram todas
as condições. Os operadores são notificados com um
sinal acústico para confirmar se a operação foi realizada
corretamente.

Como sistema de identificação, os materiais cirúrgicos a
esterilizar podem ser codificados usando Datamatrix™, códigos
de barras ou Etiquetas RFID, incluindo o uso de scanners 3D,
monitores touch screen e controle de voz.
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Esterilização

Envio

Entrega de Materiais
e Instrumentais Limpos

FLUXO DE TRABALHO
O fluxo de trabalho do SteelcoData Pro se baseia nos seguintes passos:

1

RECEPÇÃO

2

LIMPEZA

3

EMBALAGEM DE MATERIAIS E INSTRUMENTAÇÃO

4

ESTERILIZAÇÃO

5

TRANSPORTE

Identificação da Entrada de Materiais que são de propriedade, consignados ou emprestados para
o seu uso, e identificação de métodos especiais de descontaminação/lavagem que devem ser
executados, assim como suas prioridades.

Cada instrumento/bandeja na área de limpeza é destinado a um recipiente específico e a um
lavador de materiais, os usuários podem rastreá-los a qualquer momento, obtendo informações
sobre sua localização e progresso. Coleta eletrônica de resultados da limpeza e dos procedimentos
operacionais (programa de limpeza, número de série do procedimento).
Embalagem de acordo com as especificações definidas para recipientes ou embalagens cirúrgicas. Verificar
materiais/instrumentos cirúrgicos (quantidades e uso/função) e investigação de possíveis irregularidades.
Neste caso, os materiais são enviados para a manutenção, ou de volta para a área de limpeza. Nesta fase,
o sistema imprime uma etiqueta com as informações de rastreamento e o lote de produção.
Para iniciar o processo de esterilização e imprimir o relatório de validação de esterilização, adaptar
bandejas e embalagens cirúrgicas com esterilizadores. Gestão de contratos para materiais e
instrumentais especiais que possam ser esterilizados por terceiros.

O sistema imprime automaticamente notas de entrega com indicação dos lotes de esterilização,
indicando a sala de destino/cliente para as bandejas.

HOSPITAL
Nos Hospitais o Sistema permite aos usuários:

1

ENTREGA DE MATERIAIS LIMPOS

2

REGISTRO

3

REMESSA DE MATERIAIS SUJOS/USADOS

Controlar entregas e cargas no almoxarifado quando chegam materiais
esterilizados.

Verificação do bloco cirúrgico para uso de materiais em salas de cirurgia.
Os instrumentos são alocados ao seu centro de custo e sala cirúrgica; o
sistema salva essas informações para acompanhar todas as atividades
realizadas.
Busca dos materiais que serão enviados para a CME. Removem-se
os materiais e bandejas do almoxarifado do hospital e depois eles são
entregues na CME.

O SteelcoData Pro pode controlar tanto os materiais do hospital, como os
consignados, com regras diferentes de faturamento.
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Pro

VANTAGENS

RASTREABILIDADE



Rastreabilidade total nos departamentos de produção

GO-LIVE



Curto prazo de Go-live e implementação de novas estações de trabalho

SEGURANÇA
E PRIVACIDADE



os administradores do sistema podem conceder autorizações e controlar o
acesso ao sistema e configurar políticas de segurança
Evitar o acesso a usuários não autorizados



SUPERVISÃO
ANÁLISE E SISTEMA
DE RELATÓRIOS



SISTEMA
EMPRESARIAL








CONTROLE
DO PROCESSO

Pode ser usado em CMEs pequenas ou hospitais maiores
Havendo várias CMEs, o sistema pode gerenciar o processo, uma parte numa
CME e a outra parte em outro CME
A Esterilização pode ser realizada por uma empresa externa



Cobertura total de todas as áreas ou departamentos na CME
Assistência a todos os usuários na CME usando postagens, listas de
verificação e ajuda online
Alarmes visuais e acústicos em caso de falhas nos controles de cada processo
Ferramentas específicas para ajudar e acelerar a eficácia dos usuários (por
exemplo, leitores ópticos e Damatrix, tags RFID, impressoras sem fio...)
Os Fluxos de Trabalho podem ser personalizados

SERVIÇO
DE ASSISTÊNCIA



Disponível em Inglês, Alemão, Italiano, Francês, Russo e outros idiomas

SERVIÇO
DE CONTROLE



O Sistema e todos os Equipamentos são controlados remotamente pelo
Serviço de Assistência Técnica
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Relatórios completos e detalhados para analisar a operação principal dos
indicadores e custos de produção
Manutenção de registros eletrônicos e automação de faturas

CONTROLE DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE CUSTOS
O SteelcoData Pro registra informações sobre produção, gerenciamento de estoque (almoxarifado), remessa,
tempos de rastreamento entre os diferentes departamentos ou áreas, e processos. Desta forma, você pode analisar
facilmente os custos de produção por centro de custo.

SteelcoData
Pro

SISTEMAS
EXISTENTES

ERP

COMPILAÇÃO DE DADOS

ANÁLISE DE DADOS

CUSTOS DE PRODUÇÃO

As funções de controle administrativo permitem que a CME atinja objetivos definidos na programação de
funcionamento, monitorando a diferença entre os objetivos esperados e os resultados obtidos usando
indicadores específicos.

A integração entre o SteelcoData Pro e qualquer
Software de gerenciamento permite que a Gestão
Corporativa obtenha dados para analisar os
custos de produção relacionados com:

 desempenho e custos do usuário
 tempos de trabalho e custo do equipamento
 tempo e custos de produção
 tempo necessário para enviar pedidos e entregá-los

DISPOSITIVOS DE HARDWARE
Computadores Multifuncionais

SteelcoData Pro

Leitores de Códigos de Barras
ou RFID
Dispositivos Móveis
Leitores Damatrix™
Impressoras de Códigos de
Barras
Scanners 3D
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Pro

DIGITALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
Para apoio dos operadores na Central de esterilização existe uma estação de trabalho configurável para as
estações de embalagem, capaz de identificar e rastrear rapidamente grupos de instrumentos cirúrgicos com
digitalizadores inteligentes de reconhecimento.
O digitalizador funciona com ou sem DataMatrix ou RFID e não precisa de nenhuma marca nos instrumentos.
O operador é assim guiado passo a passo na remontagem dos conjuntos de instrumentos cirúrgicos.

COMPONENTES DA ESTAÇÃO DE TRABALHO
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CÂMARAS

PROJETOR

ECRÃ TÁTIL

Câmaras para enquadrar
os instrumentos sobre a
mesa e reconhecê-los.

Projetor para guiar o operador durante a recomposição do conjunto.

Ecrã tátil para interagir
com o software de
rastreabilidade.

RECONHECIMENTO
DE VOZ
Microfone para instruções de voz.

CARATERÍSTICAS DO SISTEMA

MODULAR

CONTROLO DE VOZ

A estação de trabalho pode ser composta
em função das necessidades do cliente
com uma câmara individual ou dupla
para uma superfície de identificação do
instrumento mais ampla.

Para interagir com o software de
rastreamento, o sistema pode ser
integrado com um microfone para obter
instruções de voz (através de um sistema
de reconhecimento de voz) em vez do ecrã
tátil normal.

Veja tabela dedicada.

FÁCIL DE RETIRAR

INDEPENDENTE DA POSIÇÃO
O sistema reconhece todos os instrumentos
na estação de trabalho de uma só vez,
independentemente das suas posições na
mesa.
O reconhecimento dos instrumentos baseia-se apenas nos parâmetros físicos: forma, tamanho, cor etc.

A estação de trabalho também pode incluir
um projetor para guiar o operador durante
a recomposição do conjunto, evidenciando
os instrumentos a serem retirados na
ordem correta diretamente da mesa de
embalagem.

INTEGRAÇÃO
GESTÃO DE GRANDES CONJUNTOS
O sistema também está adaptado para
gerir conjuntos grandes (mais de 100
instrumentos) reconhecidos em poucas
etapas.

O sistema está integrado com o SteelcoData
Pro, assim comunica automaticamente ao
software todas as informações do conjunto.

AS VANTAGENS PRINCIPAIS
MELHOR SEGURANÇA PARA O PACIENTE
• Reconhecimento do conteúdo dos conjuntos cirúrgicos
• Criação de relatórios detalhados, incluindo lista de verificação, número de instrumentos, comentários e anomalias
• Bandeja cuidadosamente recomposta de acordo com os requisitos CSSD (SCEES - Serviço Central de
Esterilização em Estabelecimento de Saúde).
• Redução do erro humano, aumentando a qualidade de todo o processo

POUPANÇA DE TEMPO
• Reconhecimento do
conjuntos cirúrgicos

COMPLEXIDADE SIMPLIFICADA
conteúdo

dos

• Criação de relatórios detalhados,
incluindo lista de verificação, número de
instrumentos, comentários e anomalias

Adequado para conjuntos
complexos e grandes.

cirúrgicos

Gere
o
inventário
completo
dos
instrumentos presentes na Central de
esterilização
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Pro

FLUXO DE TRABALHO NA DIGITALIZAÇÃO
DOS INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
camera

FASE DE RECONHECIMENTO
O operador digitaliza o código de barras do recipiente.
Todas as informações do conjunto são carregadas e
as informações chave são projetadas sobre a mesa.
Os instrumentos são colocados sobre a mesa.
O trabalho combinado das câmaras com algoritmos
permite o reconhecimento de todos os instrumentos
simultaneamente.
Quando os instrumentos forem reconhecidos,
o software de rastreabilidade é atualizado
automaticamente e produz um relatório incluindo uma
lista de controlo e todas as irregularidades possíveis
(por exemplo, instrumentos em falta, instrumentos
que não pertencem ao conjunto atual etc.).
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projector

REMONTAGEM DO CONJUNTO
Um sinal visual e / ou acústico guia o operador durante
a remontagem do conjunto. Seguindo uma ordem
predefinida, o projetor ilumina os instrumentos que
estão prontos para serem colocados no recipiente.
Quando estiver dentro do recipiente, o sistema ilumina
automaticamente o próximo (grupo de) instrumento
(s), até que todos os instrumentos estejam
corretamente posicionados no interior. Quando as
instruções estiverem completas, o recipiente estará
pronto para a fase de esterilização.

SteelcoData Live

SteelcoData Pro

SteelcoData Ares
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ARES
Sistema de Reprocessamento
Automático de Endoscópios Flexíveis

Lavadoras e desinfetadoras para
Frascos de Laboratório

Lavadoras desinfetadoras
para centrais de Esterilização

Lavadoras desinfetadoras
para material odontológico

Sistemas de Limpeza e Esterilização
para Indústria Farmacêutica e
Biotecnológica

Desinfetadoras

Os produtos oferecidos podem variar dos descritos ou ilustrados neste catálogo devido a mudanças subsequentes na produção e / ou configurações opcionais.
Os produtos e especificações técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Entre em contato com seu distribuidor Steelco para obter informações mais atualizadas

Autoclaves de esterilização
a vapor

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

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
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