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Proč mít SW pro provoz centrální sterilizace

Legislativa  (certifikace, ISO ( 13485-2016), akreditace,JCI):

• monitoring procesů

• povinnost archivace záznamů  procesu  - 5 let!

automatické vytvoření elektronického protokolu
Všechny přímo připojené přístroje GETINGE

digitální spolehlivé uložení (nehrozí vyblednutí tisku)

• bezpečné uložení – nemocniční server



Proč mít SW pro provoz centrální sterilizace

Bezpečnost:

• co, kdy, kdo dělal s konkrétním setem/nástrojem?

• které nástroje patří do tohoto kontejneru?

• u kterých pacientů byl použit tento set?



Proč mít SW pro provoz centrální sterilizace

Další:

• jednoduchá okamžitá dohledatelnost

• úspora provozních nákladů (papíry, pásky do tiskáren, servis tiskáren...)
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• On-line monitoring přístrojů CS vč. elektronické archivace procesů

• Sledování oběhu instrumentária přes všechna pracoviště CS:
příjem – setování – sterilizace – výdej

přiřazení sady ke konkrétnímu sterilizačnímu procesu a pacientovi

• Setování nástrojů dle počítačové databáze

• Rozšířené funkce řízení pro velké CS:
statistiky

kalkulace nákladů po odběratelích

produktivita práce, objem materiálu, vytíženost

Řešení - SW T-DOC - stavebnice – podle požadavků a typu 
pracoviště 



On-line monitoring přístrojů CS 
vč. elektronické archivace procesů

Automatická 
archivace mycích 
procesů

Automatická 
archivace 
sterilizačních 
procesů
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On-line monitoring přístrojů CS 
vč. elektronické archivace procesů



Sledování oběhu instrumentária 
přes všechna pracoviště CS
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Sledování oběhu instrumentária
přes všechna pracoviště CS:
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Setování nástrojů dle počítačové databáze 



Sledování oběhu instrumentária 
přes všechna pracoviště CS:

Před sterilizací Po sterilizaci



Sledování oběhu instrumentária 
přes všechna pracoviště CS:

Registrace vsázky ke 
sterilizačnímu procesu

• vsázka je v databázi přiřazena ke 
konkrétnímu cyklu

• kontrola správného programu 

pro instrumenty ve vsázce



Rozšířené funkce řízení pro velké CS:

• přesný čas příjmu, výdeje (mytí, setování, sterilizace)



Rozšířené funkce řízení pro velké CS:

• analýza produktivity jednotlivých pracovišť 
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Rozšířené funkce řízení pro velké CS:

• upozornění na údržbu/opravu/životnost nástrojů

• přednostní zpracování vybrané sady



Rozšířené funkce řízení pro velké CS:

• příprava finančních podkladů
• kalkulace nákladů

• po op. sadách (k výkonu/pacientovi)
• po zákaznících/odděleních
• podklady pro interní přeúčtování
• podklady pro externí zákazníky



Proč mít SW pro provoz centrální sterilizace
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