Ascom Myco 3

Klinisch inzicht binnen handbereik voor beter
geïnformeerde en gecoördineerde zorg

Overbrugt klinische informatiehiaten,
voor beter geïnformeerde zorg
Ascom Myco 3 brengt klinische zorggegevens bijeen die vaak verspreid en moeilijk
te verzamelen zijn. En dankzij een portfolio van klinische apps geeft Ascom Myco 3
zorgverleners tijdig toegang tot deze gegevens—en helpt zo de coördinatie en
uitvoering van zorg.

Ondersteunt
een hogere
reactiesnelheid
Maakt
efficiëntere
zorg aan het
bed mogelijk

	Maakt alarmmeldingen en
oproepen van patiënten
beter zichtbaar
	Helpt alarmmoeheid,
lawaai en onnodige
onderbrekingen te
verminderen; draagt
bij aan een rustigere
omgeving

	Invoer van vitale
parameters in het
EMD/EPD.
	Barcodes scannen
van patiënt-ID's en
medicijnen
	Toegang tot en beheer
van klinische informatie
aan het bed

Ascom Myco 3 maakt klinische informatie rechtstreeks
toegankelijk en beschikbaar voor zorgverleners. Zo krijgen ze
toegang tot informatie die ze kunnen actualiseren en delen ten
behoeve van klinisch inzicht, zorgbeslissingen en zorgverlening.
Het verbindt artsen met patiënten, collega's, apparatuur,
laboratoria en alarm-/verpleegoproep- en EMD/EPD-systemen.
Ascom Myco 3 is ontwikkeld voor veeleisende omgevingen en
combineert apps, tools, messaging, spraak, etc. Samen met
het Ascom Healthcare Platform dicht het hiaten in de digitale
informatievoorziening en creëert het bruikbare inzichten die
betere klinische besluitvorming ondersteunen.

	Taak- en werkdrukbeheer
zorgen voor
teamafstemming
en waarborgen een
snelle reactie op
patiëntoproepen

Verandert meerstaps zorgprocessen op diverse locaties in
gestroomlijnde workflows. Zorgverleners kunnen aan het bed
vitale parameters verzamelen en registreren in het EPD; ze
kunnen alarmen en verzoeken accepteren of doorsturen, taken
coördineren en communiceren met collega's, labresultaten en
klinische gegevens ontvangen, barcodes scannen om patiëntID's te controleren, foto's maken en gedetailleerde beelden van
lichaamsgebieden, wonden, etc. delen.
Stroomlijnt de toegang van zorgverleners tot en het gebruik
van klinische informatie. Interoperabiliteit met bestaande
zorginformatiesystemen ondersteunt snellere beschikbaarheid
van klinische informatie in het EPD.

Betere informatie voor
beter geïnformeerde
zorgbeslissingen
Een Ascom Myco 3 oplossing maakt een
breed spectrum van actuele klinische
informatie beschikbaar.

Zorg aan het bed: registratie van vitale parameters
in het EMD/EPD terwijl u bij de patiënt kunt blijven.

Snellere
beschikbaarheid
van klinische
informatieupdates
	Snellere toegang tot vitale
parameters, gegevens en
trends vergeleken met
papieren documentatie

Barcode scannen: beveiligde verificatie van patiëntID's bij het toedienen van medicatie.

	Eenmalig invoeren van
klinische informatie
vermindert dubbele
documentatie en het risico
op fouten en omissies
	Zorgt voor automatisch
berekening van medische
scores

De oplossingen van het Ascom Healthcare Platform zijn
ontwikkeld om digitale informatie en workflows te integreren,
combineren en stroomlijnen

Hiermee hebben artsen onderweg inzage in
laboratoriumuitslagen, afbeeldingen, verzoeken en
alarmen die ze bovendien kunnen delen.

Het Ascom Healthcare Platform is een portfolio van applicaties,
services, apparatuur en smartphones. Het biedt modulaire
zorginformatie en communicatieoplossingen die geïntegreerd
kunnen worden met bestaande informatiesystemen. Deze
oplossingen maken end-to-end informatiestromen mogelijk
tussen systemen, mensen en apparatuur op vrijwel elk zorgpunt.
Als een onderdeel van het Ascom Healthcare Platform, zorgt
Myco 3 ervoor dat klinische informatie uit diverse bronnen de
artsen bereikt—wanneer en waar ze die nodig hebben, in een
beveiligd formaat dat is goedgekeurd voor de gezondheidszorg.

Effectieve communicatie en coördinatie. Verzoeken,
berichten en taken gaan rechtstreeks naar
de toegewezen ontvangers.

Vijf belangrijke manieren waarop Ascom Myco 3 klinische
informatiestromen ondersteunt, zodat u beter geïnformeerde
zorg kunt leveren
3. Efficiënte communicatie en samenwerking

1. Meer tijd voor patiëntenzorg
Doordat actuele informatie sneller de zorgverlener bereikt,
wordt de zorg gestroomlijnd. Zorgverleners kunnen de
Ascom Myco 3 en zijn apps gebruiken om aan het bed
vitale parameters in te voeren in het EPD en om barcodes te
scannen voor het identificeren van patiënten en verifiëren
van ID's.
2. Klinische informatie en takenlijsten steeds onder
handbereik
Het 5” hoge-resolutiescherm zorgt voor een optimaal
beeld en ondersteunt het beheer van alarmen, verzoeken,
taken en klinische informatie zoals afbeeldingen,
laboratoriumuitslagen, etc.

De Ascom Myco 3 maakt gebruikt van mobiele netwerken
en VoWi-Fi en biedt zo naadloze communicatie en
samenwerking—vanaf het bed naar elke gewenste
bestemming.
4. Altijd gebruiksklaar
Ascom Myco 3 is voorzien van een echte hot-swappable
batterij die vervangen kan worden, zonder dat u de
smartphone hoeft uit te schakelen of moet uitloggen bij
actieve apps of activiteiten.
5. Een professioneel apparaat voor professionele
zorgverleners
Combineert de gebruiksvriendelijkheid van een Android™
smartphone met de professionele beveiliging en
duurzaamheid die essentieel zijn in de zorgomgeving.
De robuuste Ascom Myco 3 is bestand tegen
ontsmettingsmiddelen, en stof- en waterbestendig.

Ascom dicht hiaten in de digitale informatievoorziening tussen zorgpunten en creëert bruikbare, contextrijke inzichten die betere klinische
besluitvorming ondersteunen. Ascom stroomlijnt kritische informatie en zorgactiviteiten, zodat artsen het zorgmanagement, de coördinatie en de
zorgverlening kunnen verbeteren.
Door een dynamische portfolio van klinische en zorgoplossingen samen te brengen in één geïntegreerd, flexibel framework, biedt het Ascom
Healthcare Platform zorgfaciliteiten de mogelijkheid om de kracht van klinische informatie te benutten, zorgworkflows te optimaliseren en de waarde
van hun bestaande technologie-investeringen te maximaliseren.
Veel vooraanstaande zorginstanties, waaronder toonaangevende ziekenhuizen en digitaal vooruitstrevende faciliteiten maken gebruik van Ascom
technologie om de klinische en operationele prestaties te verbeteren.
Diverse producten van Ascom en derden ondersteunen de beschreven kenmerken en functies. Wellicht zijn in bepaalde landen niet alle Ascom-oplossingen verkrijgbaar.
Android is een handelsmerk van Google LLC.
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