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Instrumenten Volgsysteem
Track & Trace en instrumentbeheer

Traceerbaarheid instrumentarium

Instrumenten Volgsysteem (IVS)

Integratie CoperniCare

Het volgen en traceren van chirurgisch
instrumentarium tussen gebruik op de
operatiekamer of (poli)kliniek en het
reinigingsproces op de Centrale Sterilisatie
Afdeling (CSA) is van groot belang voor de
patiëntveiligheid.
Met het CoperniCare IVS ontstaat een
100% sluitende Track & Trace registratie en
borging van het CSA proces.
Ook alle registratiemomenten op de OK
zoals het klaarzetten en de Telprocedure
leggen we automatisch vast.

Met het CoperniCare IVS is er altijd real-time
inzicht in waar instrumentarium zich bevindt
en of het veilig gebruikt kan worden bij de
patiënt. We onderscheiden ons door:
•
Track & Trace op net– en
instrumentniveau
•
Vraaggestuurd werken op basis van
de operatieplanning
•
Automatisch voorraadbeheer op de
CSA en OK
•
Automatisch registratie logistiek

Het CoperniCare IVS is onderdeel van het
integrale CoperniCare platform voor Track
& Trace, voorraadbeheer en zorglogistiek.
Het IVS wordt volledig geïntegreerd binnen
uw huidige systeemlandschap door te
koppelen met uw EPD, ERP of ZIS.

Track & Trace op
instrumentniveau

Automatisch
voorraadbeheer
instrumentarium

In het CoperniCare IVS voor de CSA en OK
komen onze kerncompetenties voor het
maken van koppelingen en het leveren van
Track & Trace applicaties samen tot één
unieke oplossing!

Registratie van
alle stappen in
het proces

Functionaliteiten Instrumenten Volg– en beheersysteem
Het Instrumenten volg– en beheersysteem is onderdeel van ons integraal platform voor alle Track & Trace, optimalisatie
voorraadbeheer en logistiek.

100%
traceerbaarheid

automatisch
voorraadbeheer

Minder scannen
meer registeren

RFID op net- en
datamatrix op
instrumentniveau

Digitaal
klaarzetten

Sluitende registratie

Vraaggestuurd
werken

Optimalisatie
logistiek

Geïntegreerde oplossing

Zonder sluitende registratie is controle op expiratie en het
uitvoeren van een recall, voorraadbeheer, leensets en
klachten registratie een arbeidsintensief proces dat zorgt
voor veel administratieve handelingen.

Door het IVS te koppelen met alle(!) procesapparaten en
(test-)apparatuur op de CSA ontstaat er een sluitend
instrumenten dossier en wordt het veilig inzetten van
instrumentarium bij de patiënt geborgd.

Met het Instrumenten Volgsysteem van CoperniCare hebben
afdelingsmanagers een sluitende registratie, optimalisatie en
borging van de processen en klachten binnen de CSA en OK.
Er ontstaat transparantie in de keten waardoor knelpunten
snel inzichtelijk zijn en SLA afspraken worden nageleefd.

Op de OK is functionaliteit voor het digitaal klaarzetten en
orderpicken, de Telprocedure en registratie van notities en
klachten op instrumentniveau(!).
Alle Track & Trace, voorraadbeheer en zorglogistiek voor de
CSA en OK in één systeem.
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