Beter traceren van
instrumentensets
Optimalisatie bestaande processen
Het inzetten van Steri-ID instrumentennetten of Steri-ID
lussen verandert niets aan de bestaande processen, deze
worden geoptimaliseerd met tijd- en kostenbesparing tot
gevolg.

Instrumentensets lokaliseren en identificeren tijdens het
doorlopen van de logistieke cyclus blijft een constante uitdaging. De innovatieve Steri-ID tags bieden een kwalitatief
hoogstaand alternatief voor barcode etikettering in het
hele logistieke proces. Barcodestickers raken gemakkelijk
beschadigd, worden onleesbaar en moeten dan ook regelmatig verwijderd en vervangen worden.

+ 400 cycli
De RFID-tag is ingebouwd in een siliconen omhulsel dat
bestand is tegen wassen en sterilisatieomstandigheden
in de autoclaaf (hoge temperaturen, stoom en vacuüm)
en tevens tegen de meest gangbare chemicaliën in ziekenhuizen. Daardoor kan de tag zeker 400 cycli gebruikt
worden.

Dankzij hun gebruiksgemak en duurzaamheid
zijn Steri-ID instrumentennetten en Steri-ID
lussen een kosteneffectief, tijdbesparend en
ecologisch alternatief voor traditionele instrumentennetten met barcode-etikettering.

Open platform
Dankzij het open platform kunt u kiezen uit verschillende
leveranciers van RFID lees- en schrijftechnologieën. Tevens
is er een snelle integratie mogelijk in bestaande softwaretoepassingen wat resulteert in een vlotte implementatie.

Visuele identificatie
De Steri-ID instrumentennetten met ingebouwde tags
worden standaard in het groen aangeboden (andere
kleuren op aanvraag).
Steri-ID lussen zijn verkrijgbaar in vijf verschillende
kleuren. Hierdoor kunt u verschillende chirurgische
standaardsets samenstellen en visueel identificeren of de
chirurgische sets onderscheiden van verschillende campussen die onder dezelfde CSA vallen.
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Optimalisatie van
logistieke processen
in CSA en OK met RFID

•

Vuile zone

Clean room

Steriele berging

Reiniging & desinfectie

Opdekken & verpakken

Opslag & distributie

Scan vuile sets. Deze worden op een wasrek

•

geplaatst.

Sets worden van de waskar gehaald en verdeeld
richting inpakzone.

•

Scan wasrek: set linken aan wasrek.

•

Inpakzone/tafels: Scan alle sets voor het inpakken.

•

Scan van het wasrek + scan wasmachine (worden aan

•

Sets worden op de autoclaafkar geplaatst: Scan alle

•

•

elkaar toegekend).

sets + scan autoclaafkar (worden aan elkaar toe-

Scan wasrek na wasproces.

gekend).
•

Ontladen sets uit de autoclaafkar op een transportkar volgens OK-kern. Scan kar en scan sets (worden
aan elkaar toegekend).

•

Op de OK-kern: Scan kar. (Waar ze dan weer
weten welke sets erop zitten).

•

Uit de autoclaaf: Scan kar (niet weer de sets apart).

De sets worden in de berging op hun plaats gezet
in Uflex-rekken.

•

Op het OK mogelijk scanmoment van de parkeerplaatsen van de sets in de rekken.

