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Het afgelopen NHV congres was, zoals ieder jaar, weer  een groot succes.  
Wij willen alle aanwezige op het NHV congres bedanken voor hun bijdrage 
aan deze leuke en interessante dag en zien u alle graag komend jaar weer.  
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Geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden van de Spacelabs Healthcare? Neem voor contact met ons op. Wij komen 

graag eens langs om de mogelijkheden te laten zien 

Wat moet ik doen als mijn apparatuur defect raakt? 
Ondanks dat de Spacelabs Healthcare producten van 
de beste kwaliteit zijn, kan het altijd een keer gebeuren 
dat een holterkastje of bloeddrukmeter defect raakt. 
Je geeft het apparaat mee met een patiënt en weet 
nooit wat er thuis mee gebeurt. 
Hij kan vallen of een patiënt neemt hem toch per onge-
luk mee onder de douche. 
 
Zodra u merkt dat een holter of bloeddrukmeter niet 
goed functioneert kunt u deze bij jullie medische in-
strumentele dienst brengen. Een technicus van het 
ziekenhuis zal er vervolgens naar kijken. 
Mocht hij/ zij het apparaat niet kunnen repareren zal 
er contact opgenomen worden met Itémedical. 
Vervolgens wordt het apparaat netjes ingepakt en naar 
ons opgestuurd. 
 
In ons kantoor in Tiel zijn 3 service engineers die het 
onderhoud en de reparaties uitvoeren. 
Als het apparaat bij ons binnenkomt maken wij een 
melding aan, deze melding is in te zien voor de MID 
van uw ziekenhuis. Na het aanmaken van de call zal de 
engineer verder gaan kijken. 
De Spacelabs apparaten komen uit Amerika. Om te 
voorkomen dat we op onderdelen moeten wachten 
hebben we zoveel mogelijk op voorraad. Hierdoor kun-
nen we snel een defect oplossen. Na het uitvoeren van 
de reparatie wordt er een controlelijst en een service-
rapport opgemaakt. Hierna wordt het apparaat weer 
naar het ziekenhuis opgestuurd. 
 
De medisch technicus zal de administratie afhandelen 
en het apparaat weer bij u op de afdeling brengen. 

Sentinel 10, connectiviteit in cardiologie 
Sentinel 10 is het nieuwe web-based programma, welke vol-
doet aan de laatste ICT specificaties, om de holters en ABP’s in 
en uit te lezen.  Het gehele cardiologie portfolio  van de pati-
ënt wordt geborgd binnen Sentinel. 
Via de werklijst wordt de patiënt geselecteerd en wordt het 
apparaat ingelezen. Na het uitlezen kan het rapport bekeken 
worden en ook weer eenvoudig worden verstuurd naar het 
ZIS/ EPD. Ook biedt Sentinel de mogelijkheid om ECG’s van 
diverse systemen te verwerken. 
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