
Instrumentensets beter traceren met Steri-ID-tags,

SteriLine software en de juiste scanners

Partners bij de traceerbaarheid 
van instrumentensets



Hoe kunt u logistieke processen in een CSA of OK optimaliseren 
met RFID?

Weten waar welke instrumentensets zich tijdens het logistieke proces bevinden blijft een uitdaging. RFID is een bewezen 

technologie die de hygiëne, efficiëntie en productiviteit in ziekenhuizen op verschillende vlakken kan verbeteren: het volgen 

van materiaal, van patiënten en het beheer van medicijnen. Het volgen van gesteriliseerde instrumenten is logischerwijs de 

volgende stap voor CSA's in een ziekenhuisomgeving waar RFID volledig is geïntegreerd.

De innovatieve Steri-ID tags zijn een hoogwaardige, aanvullende technologie op de barcodes die tijdens het logistieke proces 

worden gebruikt. Met de SteriLine software voor tracering en locatiebeheer en de juiste lezers hebt u een volledige logistieke 

keten tot uw beschikking.

Met RFID-technologie kunnen de instrumentennetten van elke set herkend worden wanneer er sets vanuit uw CSA 
vervoerd worden, hetzij binnen het ziekenhuis, of vanaf uw eigen CSA of externe sterilisatiedienst naar uw afzonderlijke 
ziekenhuislocaties of -campussen. De technologie vergemakkelijkt het verpakken en voorkomt bovendien dat sets aan de 
verkeerde locatie worden geleverd. Nogmaals, uw medewerkers hoeven zich niet met de logistiek bezig te houden. Dat doet 
SteriLine voor ze.

Steri-ID tags

Twee opties
De tags kunnen geïntegreerd in een instrumentennet worden geleverd of los aan een Steri-ID lus. De 

lus kan aan bestaande instrumentennetten of aan interne of externe transportkarren worden bevestigd. 

De RFID tag heeft een siliconen laag die bestand is tegen de omstandigheden in afwasmachines en 

autoclaven (hoge temperaturen, stoom en vacuüm) en de meestgebruikte chemicaliën in ziekenhuizen.

Herkenning
De siliconen laag van de in het instrumentennet geïntegreerde Steri-ID tags en de Steri-ID lussen 

zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren: groen, geel, zwart, blauw, wit, rood, paars en blauwgroen. 

Hierdoor kunt u verschillende chirurgische standaardsets creëren of verschillende locaties markeren 

die onder dezelfde CSA vallen.

Elk instrumentennet krijgt zijn eigen ID tag die tijdens de hele 
productiecyclus hetzelfde blijft. De tag bevat zowel de code van het 
instrumentennet als die van de set.

Mogelijkheid tot afdrukken van productielabels met een 
instrumentenbarcode. De labels, de lijm en de inkt zijn
hittebestendig.

Bij elke sterilisatiecyclus wordt een nieuw productielabel afgedrukt. U kunt 
meerdere kenmerken toevoegen, zoals:
• de medische specialiteit
• het settype of de naam van de set
• sterilisatiedatum + afloopdatum
• totaal aantal doorlopen cycli
• sterilisatiemethode
• naam van de locatie (na sterilisatie)

Een set kan meerdere instrumentennetten bevatten. Elk 
instrumentennet krijgt een steriele verpakking.
(RFID binnenin, productielabel aan de buitenkant)



SteriLine software

SteriLine ondersteunt workflows op meerdere locaties: met één interne of externe sterilisatieafdeling 

en meerdere operatiekamers. Met behulp van de RFID-tags weet SteriLine precies waar elke steriele 

set zich bevindt. Medewerkers van alle ziekenhuislocaties kunnen met SteriLine Web Monitoring elke 

steriele set terugvinden en volgen. RFID zorgt ervoor dat er veel minder chirurgische instrumenten 

zoekraken of verkeerd worden afgeleverd.

SteriLine: instrumenten traceren en kwaliteitsbeheer voor CSA's

Vanwege hun diversiteit, complexiteit, kosten en traceerbaarheidsvereisten is het belangrijk dat chirurgische instrumenten 

efficiënt door de centrale sterilisatieafdeling beheerd worden.  

SteriLine zorgt voor optimale kwaliteit en efficiëntie op uw CSA. U krijgt realtime grafische overzichten waarmee u uw voorraad 

kunt volgen en u weet waar elke afzonderlijke set zich bevindt, ook als u meerdere locaties hebt.   U kunt alle gewenste 

locaties toevoegen en zelf de details van de beschikbare sets bepalen. Andere functies zijn onder andere uitleenbeheer, 

workflowondersteuning en rapportage; integratie met afwasmachines, autoclaven en andere sterilisatieapparatuur. Aangezien 

de prestaties van de CSA van grote invloed zijn op de prestaties in de operatiekamer, is het cruciaal dat de CSA bij de 

planning*, logistiek* en workflow* van de operatiekamer wordt meegenomen. 

* Steriline is één van de modules van MLine van Aexis Medical en omvat planning, logistiek en workflow van het OK.

Medewerkers van het OK die op een set vanuit de CSA wachten, hoeven niet meer te bellen. Ze kunnen gewoon het SteriLine Web 

Monitoring-programma bekijken en zien wat de status en de locatie is van een instrumentenset die in behandeling is bij de CSA.

De geschikte scanners

Er is een groot aantal scanners verkrijgbaar. Hieronder vindt u een paar suggesties:

Zebra DS9808

UHF en barcode samen via 

toetsenbordemulatie via USB-

kabel.

Obid

HF en/of UHF samen of apart via 

toetsenbordemulatie, al of niet 

via Bluetooth of USB kabel.

Zebra RFD8500 Sled

Met of zonder barcodelezer; 

verbinding met uw mobiele 

apparaat via Bluetooth.

Nordic ID Merlin

UHF of HF via handterminal.

Nordic ID Medea

UHF via handterminal.
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The Container Label is scanned multiple times throughout the
Sterilisation Process.

One Production Label per sterilised set is reprinted on each Sterilisation Cycle 
and attached to the wrapped set just before putting the set in the AutoClave. 
From that moment onwards, it is used to trace the set & the rest of the process.
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Sterilised sets

Disinfected sets

Dirty sets
Sterilization

Met HF/UHF-RFID-tags voor meerdere locaties met één centrale of externe CSA

Met HF-RFID-tags voor één locatie met interne CSA
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