
CyberTrack

Webgebaseerd 
transfusiebeheer



Online transfusiebeheer

CyberTrack

CyberTrack biedt  
online transfusie - 

registratie en -tracering.

CyberTrack is een webgebaseerde applicatie voor het 
online registreren en traceren van bloedtransfusies.

De applicatie stelt zorgverstrekkers (verpleegkundigen, 
artsen) in staat om van buiten het laboratorium een 
bloedtransfusie vast te leggen en om recente, huidige en 
toekomstige transfusie-informatie te raadplegen.



Transfusie registratie

CyberTrack biedt een allerlaatste 
compatibiliteitscontrole net voor de start  
van de transfusie.

Een van de voornaamste functionaliteiten van 
CyberTrack is de mogelijkheid om het begin en 
einde van een bloedtransfusieproces te registreren 
van buiten het laboratorium.

Bij het registreren van het begin van een transfusie, 
moet de verantwoordelijke arts of assisterende 
verpleegkundige zowel de ID van de patiënt als van 
de transfusie-eenheid scannen. Deze informatie zal 
naar het LIS gestuurd worden dat zal nagaan of de 
gescande transfusie-eenheid compatibel is met de 
patiënt die behandeld wordt.

Dit levert een finale veiligheidscontrole op voordat 
de bloedtransfusie werkelijk uitgevoerd wordt.

Wanneer u het einde van een transfusie vastlegt, 
kunt u aangeven of de transfusie onderbroken werd 
en eventuele reacties aanduiden (koorts, misselijk- 
heid) die tijdens het transfusieproces opgemerkt 
werden.

Zowel de beginregistratie als eindregistratie in 
CyberTrack worden automatisch verwerkt en 
geregistreerd in het gekoppelde LIS.
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Transfusie 
tracering
Naast het registreren van transfusies, kunt u met 
CyberTrack ook gedetailleerde informatie over 
transfusie-eenheid en patiënt in het LIS raadplegen 
en dit door de identificatie van transfusie-eenheid 
of patiënt te scannen. Artsen kunnen een lijst 
genereren van alle transfusies waarvoor ze 
verantwoordelijk zijn. Verpleegkundigen kunnen 
een lijst oproepen van alle transfusies waarvoor ze 
het begin of einde geregistreerd hebben.

Dit biedt een volledige traceerbaarheid van het 
volledige transfusieproces, van het bestellen van 
een bloedzak tot de registratie van de uiteindelijke 
transfusie.

Volledige traceerbaarheid van het transfusieproces
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