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SteMaTo®Implants is een unieke combinatie van de
Besco_Portal databases en de functionaliteiten van
SteMaTo®

SteMaTo®Implants: Beheer & tracering van implantaten
Beheer “van ontvangst tot gebruik”
▪ Ontvangst
▪ Voorraadbeheer
▪ Eenvoudige koppeling aan de patiënt op de plaats van gebruik (vb. OK)
▪ Optimaal gebruik maken van bestaande gegevens
▪ GS1 (UDI) codes
▪ Notificatie informatie
▪ Minimaal extra manueel werk
▪ geen aanmaak van extra labels
▪ Minder arbeidsintensief
▪ Geen kans op fouten
▪ Maar printen extra labels wel mogelijk indien noodzakelijk
▪ Automatische koppeling met andere ziekenhuis systemen
▪ Apotheek software
▪ EPD
Unieke eigenschappen SteMaTo™Implants
Databases
▪ Link met eCoNoDat®Notificatie database
▪ Link tussen Notificatie & GTIN codes
▪ Reeds > 50% automatisch door Besco gelinkt
▪ Eenvoudige procedure om andere koppelingen toe te voegen
▪ Alle in België geregistreerde implantaten permanent ge-update
▪ Inclusief door andere ziekenhuizen gekoppelde GTIN codes
▪ Printen van extra labels overbodig voor 99% van de implantaten
▪ Directe link met de andere databases van de Besco_Portal
▪ eCoNoDat®
▪ eCoMaDat®
▪ Nominatieve lijsten
Functionaliteiten SteMaTo™Implants
Ontvangst goederen in apotheek of rechtstreeks op plaats van gebruik
▪ vb. leensets op OK
▪ Scannen GS1 code
▪ Alle product informatie uit de notificatie database beschikbaar
▪ Lotnummer
▪ Serienummer (indien vereiste)
▪ Vervaldatum
▪ Voorraadbeheer: centraal of decentraal
▪ Beheer logistiek van en naar de verschillende voorraadlocaties
▪ Voorraadbeheer via handscanner
▪ In en uit bewegingen
▪ Klaarzetten van procedure karren
▪ Inventarisatie
▪ Centraal overzicht van alle voorraden
▪ Ieder implantaat met lotnummer en vervaldatum
▪ Bestel ondersteuning
▪ Min – Max. Voorraad
▪ Bestelvoorstel volgens voorschrift ziekenhuis en leverancier

Gebruik op de diensten
Manuele procedure
▪ Afhalen implantaten in de voorraad, scannen met handscanner
▪ Keuze menu “Afhalen implantaten”
▪ Scan de barcode van de bestemming
▪ Iedere OK zaal of dienst krijgt een locatie code
▪ Scan de implantaten die meegenomen worden
▪ Belangrijk: iedere implantaat kan op elk ogenblik gelokaliseerd worden
Automatische procedure
▪ In de SteMaTo™Implants planning wordt een “Implants BOM” (Bill of Material) aangemaakt
▪ Per combinatie “Chirurg – Type ingreep” worden implantaten gereserveerd
▪ Telkens de chirurg deze ingreep zal plannen:
▪ Beschikbaarheid kan gecontroleerd worden
▪ Klaarzetten op procedurekar via specifieke lijst
Gekoppeld aan de OK-planning
SteMaTo™Implants is gekoppeld met de bestaande OK planning.
▪ Hieruit wordt een SteMaTo eigen planning opgebouwd
▪ In het OK - dienst wordt dit planning scherm geopend
▪ De juiste ingreep wordt geselecteerd
▪ Keuze voor “Koppelen aan patiënt”
▪

Gebruikte implantaten koppelen aan de patiënt
▪ Scannen van de GS1 barcode

▪

Deze koppeling kan eveneens na de ingreep gebeuren
▪ Een verantwoordelijke kan het planning scherm openen
▪ De juiste ingreep selecteren en aan de patiënt koppelen

▪

Validatie
▪ Volgens keuze van het ziekenhuis kan geëist worden dat de finale validatie door de chirurg moet gebeuren
▪ In dit geval wordt de koppeling definitief = niet meer te wijzigen door anderen na deze validatie

Uitwisselen van gegevens
▪ Apotheek pakket
▪ Apotheekpakket
SteMaTo™Implants
▪ Indien de prijzen van de implantaten beheerd worden in het apotheekpakket
▪ Doorsturen van de prijzen
▪ SteMaTo™Implants
Apotheekpakket
▪ Verbruik
▪ Identificatie patiënt
▪ Informatie implantaat
▪ Gegevens uit notificatie database & gelinkte gegevens uit nominatieve lijst
▪ Bestel voorstel
▪ Volgens afspraak hoe de bestellingen gebeuren
▪ Producten uit voorraad
▪ Verzamelde gegevens wanneer min. voorraad gereikt wordt
▪

SteMaTo™Implants
EPD
▪ Gebeurt na de validatie door de chirurg
▪ Identificatie patiënt
▪ Informatie implantaat
▪ Alle gegevens die in het medisch dossier bewaard moeten worden
▪ Indicatie of een implantaat via Qermid – Orthopride geregistreerd moet worden
Rapporten & Analyses
Standaard rapporten – analyses op maat
▪ Recall rapport
▪ Overzichten
▪ Per dokter - specialiteit – ingreep - …..

Dé toekomstgerichte benadering:
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