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Algemeen:
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•

•

•
•
•
•
•

Geheel vernieuwde lay-out voor o.a. een duidelijker onderscheid tussen de linker en rechter
mamma.
Gebruik van de barcodescanner voor implantaten waarbij de internationaal erkende GS1barcode is geïmplementeerd. Momenteel zijn er drie implantatenleveranciers die de juiste
barcodes hanteren op alle geleverde implantaten: Eurosilicone, Polytech en Mentor.
Hopelijk volgen de overige producenten ook spoedig. Voor uitleg over het gebruik van de
barcodescanner: zie onderstaand.
Verkorte route voor de primaire bilaterale augmentaties. Bij het invoeren van een nieuwe
patiënt krijgt u eenmalig de mogelijkheid om standaardantwoorden passend bij dit
behandelscenario automatisch in te laten vullen. Controleer deze antwoorden nauwkeurig,
wijzig waar nodig en vul de overige vragen in. Feitelijk dient u alle secties te controleren.
U wordt op een gebruiksvriendelijkere manier door de registratie geleid. Hierbij is het van
belang dat alle uitroeptekens in het linker menu aan het einde van de registratie weg zijn.
Bij datumvelden is een kalender toegevoegd.
Er zijn nieuwe info-teksten toegevoegd ter ondersteuning. Het advies is deze een keer
zorgvuldig door te lezen, zeker in het begin.
Op MijnDICA wordt het overzicht van uw geregistreerde implantaten wekelijks vernieuwd.
De online implantaatcheck voor patiënten wordt bijgewerkt.

Gebruik barcodescanner:
•

•
•
•
•

Om te waarborgen dat alleen juiste GS1-barcodes in de database terecht komen (en
doorgevoerd worden naar het Landelijk Implantaten Register voor recall-mogelijkheden), is
de scanner enkel te gebruiken bij implantatenleveranciers die de juiste barcodes hanteren
op alle geleverde implantaten. Periodiek worden nieuwe leveranciers aan deze lijst
toegevoegd. In de andere gevallen moet de code handmatig worden ingevuld.
De gebruikte barcodescanner moet overweg kunnen met GS1-128 en/of GS1 DataMatrix,
e.e.a. afhankelijk van de fabrikant.
De scanner moet voor GS1-128 codes de FNC1 omzetten in GS of het symbool ∞
(oneindig). GS is de standaard keuze, maar we ondersteunen ook het symbool ∞ als extra
service.
De scanner moet automatische controles aan hebben staan (meestal heet dit een integriteit
controle).
Om het gebruiksgemak te vergroten moet de scanner de code automatisch bevestigen (in
de volksmond bekend als “op enter drukken”).

Verdere documentatie:
Op de website treft u enkele korte instructievideo’s aan van veelvoorkomende chirurgische
procedures. Tevens zijn deze scenario’s daar te downloaden als tekst.
Wij hopen u met deze ondersteuning door de veranderingen heen te helpen. Indien u nog
vragen heeft, dan kunt u zich vanzelfsprekend wenden tot onze servicedesk.
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