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SteMaTo ®
Sterilization Management Tool

Organiseer
Track & Trace
Beheer
Plan
SteMaTo®: de eerste productiesturingssoftware voor de CSA

Inleiding
Het tijdig behandelen van een groot aantal
sets en instrumenten kan enkel op een
correcte manier gebeuren met de
ondersteuning van een efficiënte software;
een software die het ganse proces opvolgt
en beheert, zodat de organisatie van de
CSA en alle aanverwante processen
efficiënt en foutloos verloopt.
De
organisatie
van
de
huidige
gezondheidszorg vereist een snelle
turnover met een belangrijke plaats voor
teamwork.
Met dit in het achterhoofd hebben wij een
compleet en geïntegreerd beheerssysteem
ontwikkeld. Traceren, plannen en het
opvragen van alle acties en bewegingen uit
het verleden kan eenvoudig bekomen
worden
met behulp van
enkele
muisklikken.
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We l ko m b i j S t e M a To ®
Wat te verwachten van een software die uw CSA-organisatie daadwerkelijk ondersteunt?
Het verschil tussen SteMaTo® en de meeste
andere traceringsystemen is de wijze waarop wij
het CSA-productieproces in zijn totaliteit
benaderen.
Voor
SteMaTo®
is
de
CSA
geen
ziekenhuisafdeling,
zoals
de
andere
verpleegdiensten, maar een ingewikkelde en
kwalitatieve productieafdeling waarin vele
stappen door zeer professionele medewerkers
moeten doorlopen worden.
Allen hebben slechts één doel voor ogen: het
tijdig afleveren van gegarandeerd steriele sets en
instrumenten aan de verschillende diensten van
het
ziekenhuis
(operatiekwartier,
verpleegdiensten, endoscopie-afdelingen, enz.).

Ons “Lean Process” maximaliseert kwaliteit en
minimaliseert tijdsverlies en risico. Het
vroegere concept van “Indien je betere
dienstverlening wil, zullen de kosten stijgen”
maakt geen deel uit van onze benadering van
de werking van de CSA en aanverwante
diensten. De doelstelling van SteMaTo® is uw
organisatie te ondersteunen in het optimaal
functioneren en niet andersom.
Onze kennis en ervaring als experten in
processen voor de gezondheidszorg laten ons
toe u te ondersteunen in het verhogen van de
efficiëntie en kwaliteit van uw CSA-proces.
SteMaTo® beperkt zich niet tot “Track & Trace”,
maar ondersteunt de organisatie van de
complete cyclus van sets en instrumenten: CSA,
operatiekwartier, verpleegdiensten en andere
diensten zoals materiaalbeheer.
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De CSA-planning gelinkt aan de OK-planning
Efficiënt werken in de CSA is onlosmakelijk verbonden met een correcte online-link
met de OK planning
Een goede coördinatie met de OK-planning is
een “conditio sine qua non” voor een optimale
werking van de sterilisatieafdeling. Een interface
tussen het OK-programma en SteMaTo® is
essentieel voor de goede organisatie van beide
afdelingen. SteMaTo® kan via een interface op
een eenvoudige manier met iedere bestaande
OK-planning gelinkt worden. Op deze manier
kan er een unieke toewijzing van sets en
materiaal aan een bepaalde combinatie
chirurg/type ingreep gecreëerd worden.
De link tussen chirurg/type ingreep/ingeplande
sets wordt dynamisch vastgelegd in een “Bill of
Material” (BOM) die als basis voor iedere
toekomstige toewijzing van sets dient.
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Voor elke volgende type-ingreep krijgen de
chirurg en het OK een overzicht van alle
noodzakelijke en beschikbare sets en
instrumenten.
SteMaTo® is uniek in de wijze waarop een
dynamisch en steeds up-to-date profiel per
ingreep berekend wordt. Men hoeft dus niet
meer voor iedere ingreep een inschatting te
maken of te werken met statistische profielen
op papier.
Deze toewijzing van sets vormt ook de basis
voor de productieplanning van de CSA.
Alvorens de set in de CSA toekomt, is het
volgend gebruik reeds gekend. De volledige
behandeling zal, in functie van het toekomstig
gebruik, aan de hand van duidelijk zichtbare
prioriteiten (m.b.v. kleurcodering) doorheen
het ganse sterilisatieproces gestuurd worden.

Planning

“Beeld je het scherm met de aankomst- en vertrektijden van de vluchten in …
zichtbaar voor iedereen die zich in de luchthaven bevindt.”

Het inplannen van sets en instrumenten,
inclusief
verbruiksmaterialen
voor
de
dagelijkse chirurgische ingrepen, is dankzij
SteMaTo® een eenvoudige, maar zeer krachtige
tool. Een eenvoudige manier om het principe
te begrijpen, is de vergelijking met de grote
overzichtsborden in luchthavens; op deze
borden worden de vertrek- en de
aankomsttijden van alle vluchten permanent
up-to-date en zichtbaar gehouden.
De wetenschap wanneer de sets en
instrumenten in de CSA zullen aankomen en
wanneer zij terug klaar moeten zijn voor hun
volgende ingreep, is het principe waarop
SteMaTo® gebaseerd is. Het permanent
overzichtelijk beschikbaar stellen van deze
informatie, aan alle betrokken partijen, is de
basis van een goede werking van CSA en OK.

Het op ieder ogenblik kunnen raadplegen van de
status en locatie van het chirurgisch materiaal
biedt de nodige zekerheid aan elke betrokkene.
SteMaTo® wijst alle sets toe aan de combinatie
type ingreep/chirurg en zal deze inplannen
telkens deze combinatie in de OK-planning
verschijnt.
Elke gebruiker die toegang heeft tot SteMaTo®
kan op ieder ogenblik een zicht krijgen op zowel
deze gegevens als op de huidige status van
ingrepen en andere sets die voor bv. dringende
ingrepen nodig zijn.
Via een PDA kan zelfs online opgevraagd worden
welke set gebruikt moet worden voor een
spoedingreep, zonder de geplande ingrepen in
gevaar te brengen.
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Sets gelinkt aan de patiënt

Koppeling van de, tijdens de ingreep gebruikte, sets en instrumenten aan de patiënt

Door de link tussen het OK-programma en
SteMaTo® wordt het mogelijk om, tijdens de
ingreep, alle gebruikte sets en andere
materialen aan de patiënt te koppelen. Hierdoor
is er een koppeling in de volledige keten:
ingreep – chirurg – plaats – datum.
Deze koppeling kan zowel via rechtstreekse
scanning in het OK-planningsscherm van
SteMaTo®, als via scanning door middel van een
PDA gebeuren.
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Deze uitgebreide, en voor iedere organisatie
optimaal aanpasbare, mogelijkheden laten toe
om een betrouwbare connectie met de patiënt
te realiseren.
 Overal toepasbaar
 Geen tijdverlies voor de
medewerkers
 Makkelijk uitvoerbaar
 Beperkte hardware noodzakelijk,
eventueel in combinatie met andere
toepassingen

Tracering op instrumentniveau
Datamatrix op ieder instrument biedt de mogelijkheid om, bij het samenstellen
van de sets, een veel hogere efficiëntie en kwaliteit te bereiken!
“Laser Etching” is een techniek die gebruikt
wordt voor een rechtstreeks aanbrengen van
een 2D-barcode (ECC200) op de instrumenten;
deze techniek maakt gebruik van een speciale
golflengte, gegenereerd door de YAG/Fiber
laser.
De lasermarkering-methode resulteert in een
hoge kwaliteit- en hoog contrastmarkering met
een minimale aantasting van de integriteit van
het instrumentoppervlak en is ideaal voor een
2D- (Datamatrix) camera/lezer. De Bescocamera/lezer is daarenboven geschikt om
uiterst kleine datamatrix codes (vanaf 1X1 mm)
te lezen.
Daarenboven kan de lasergravering gebruikt
worden op een grote variëteit aan materialen
(RVS, Titanium, Aluminium, Plastics, Glas, ...).

Instrumenten met een datamatrix-markering
hebben een significante meerwaarde t.o.v.
bijvoorbeeld instrumenten van RFID sensors (te
grote uitstulping), kleine datamatrix labels
(zeer beperkt houdbaar) of ander type labels
die makkelijk loskomen en/of een bron van
onzuiverheden, die zich eronder nestelen, zijn.
Om al deze redenen is de gelaserde datamatrix
de standaard geworden over de ganse wereld.
Zowel de Europese regelgeving als het FDA
adviseren op deze manier gebruik te maken
van het GS1 protocol voor UDI.
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De BesCo Datamatrixcamera:
De snelste en best betaalbare
2D-reader van de markt

RFID/2D Reader
en RFID Steri-ID Loop
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De BesCo Lasergraveerder:
De makkelijkste manier om een
datamatrix op chirurgische
instrumenten aan te brengen

Unieke Kenmerken

SteMaTo® is een eersteklas, allesomvattende software voor de CSA-productie en
CSA – OK-beheer
Het tijdig en correct behandelen van een groot
aantal sets en instrumenten kan enkel
gebeuren met de ondersteuning van een
software die de volledige procescontrole
ondersteunt. Dit maakt een efficiënte, stressarme organisatie mogelijk en beheert de ganse
cyclus van patiënt tot patiënt.

SteMaTo® beperkt zich hierbij niet enkel tot
het traceren in de CSA maar ondersteunt ook
de volledige organisatie van alle betrokkenen
gedurende de volledige cyclus: CSA, OK,
logistiek, verpleegdiensten en andere.

SteMaTo® is gebaseerd op technieken en
principes, die reeds hun nut in kwalitatieve
productie-eenheden
bewezen
hebben.
SteMaTo® is de ‘Sterilisatie Management Tool’
die het volledige proces beheert.
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M a n a ge m e nt

Tracering, beheer en planning: daar maakt SteMaTo® het verschil !
Het belang van kostenbeheersing en de nood aan
een
transparante
kostenstructuur
is
onmiskenbaar actueel in de gezondheidszorg en
dus ook in de CSA van vandaag.
Een correcte rapportering en uitgebreide
analysemogelijkheden zijn hierbij essentieel:
Management rapportering:
 Gebruik toestellen en medewerkers
 Budget- & Kostenstructuur
Rapportering aan CSA- en OK-management:
 Verbruik- en gebruiksoverzichten.
 Doorlooptijden
 Productieweergave
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Rapportering voor de CSA-medewerkers:
 Instrumentregistratie
 Procesinformatie
 Productieanalyse
 Vervallen sets
Managementinformatie kan op verschillende
manier opgevraagd worden:
 Standaardrapporten
 Integratie in het datawarehouse
 Business Intelligence Database

Beheer leensets

SteMaTo® Leensets : beheren en opvolgen van leensets, van bestelling
tot gebruik bij de patiënt
De bestelling, het beheer, de opvolging en het
traceren van leensets is een zeer specifieke
aangelegenheid. Haast iedere chirurg, ieder
ziekenhuis en iedere leverancier van leensets
hebben hun eigen - meestal niet optimale manier om dit onderwerp te behandelen.
Toch vormen leensets een niet onbelangrijk
onderdeel van de CSA-activiteit (6 tot 10%); een
moeilijk in te passen onderdeel in de dagelijkse
voorspelbare routine van de CSA.

SteMaTo® Leensets zal, na de bestelling, het
beheer en de opvolging overnemen, MAAR met
als uitgangspunt om de bestaande werkwijze,
voor het bestellen van leensets, van de chirurg,
zijn secretariaat of de OK-verantwoordelijken te
respecteren. Zelfs het inplannen in de normale
CSA-activiteit met toekennen van prioriteiten,
tracering en koppeling aan de patiënt wordt
geïntegreerd:
 Bestelling van de leensets
 Opvolging van de bestelling en automatische
communicatie via e-mail
 Ontvangst en controle van de levering
 Ophalen van de leensets
 Mogelijkheid tot genereren van afleverrapport
en decontaminatieformulier
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Een CSA is een kwalitatieve productieafdeling en verdient een
professionele software-ondersteuning die het Service Level
Agreement met zijn klanten waarmaakt!
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