


Effector Laitehuolto on kattava
tietojärjestelmäkokonaisuus lääkintälaitteiden ja
laitehuollon prosessien hallintaan. Järjestelmän
avulla hallinnoidaan sähköisesti laitteiden
elinkaaren kaikki vaiheet laitetilauksesta aina
poistopäätökseen ja uusinvestoinnin simulointiin
saakka. Tarjoamalla laajan näkymän laitteiden
elinkaaresta kustannus- ja huoltotietoineen
järjestelmä vähentää hallinnollista työtä, auttaa
organisoimaan ja seuraamaan toimintaa sekä
käyttämään resursseja tehokkaammin.
 
Effector Laitehuollossa on käytettävissä kaksi eri
käyttöliittymää. Aktiivisesti järjestelmää
hyödyntävillä käyttäjillä on käytössä kattavampi
työpöytäsovellus, kun taas järjestelmää
satunnaisemmin käyttävillä käyttäjillä on käytössä
kevyempi web-pohjainen käyttöliittymä, joka
sisältää yksinkertaistetut näkymät osastokäyttäjille
hyödyllisistä osioista. Helppokäyttöisen
käyttöliittymän kautta osastokäyttäjät voivat hakea
laitteita ja työmääräyksiä sekä tarkastella näiden
tietoja. Web-käyttöliittymän kautta pystyy
suorittamaan ketterästi olennaisimpia toimintoja,
kuten tekemään työtilauksia.

Reaaliaikainen, Valviran edellytyksiä
vastaava lääkintälaiterekisteri;
laitteiden tilaus , huolto , inventaario -
ja poistotiedot ovat keskitetysti
järjestelmässä
Laitteiden ohjeiden, asiakirjojen,
kuvien sekä muiden dokumenttien
hallinta
Laitteiden ohjelmaversio  ja
koulutustietojen sekä
laitekokonaisuuksien hallinta
Laitteiden käyttöasteen ja  iän
maksimoiminen laitehuollon
prosessien tehostuessa
Laitteiden ja työmääräysten
statuksen ajantasainen seuranta
Laitteisiin liittyvien vaaratilanteiden
asianmukainen ilmoittaminen
viranomaisille
Laitteiden koko elinkaaren tiedot
näkyviin muutamalla klikkauksella
Täsmällisten ja luotettavien
raporttien luominen; kaikista
järjestelmässä olevista tiedoista
voidaan luoda pääkäyttäjien
määriteltävissä olevia
nimikkeistöjenmukaisia raportteja
Erilaiset käyttöliittymävaihtoehdot
tehokäyttäjille ja satunnaisille
käyttäjille

Effector Laitehuolto
pähkinänkuoressa

Hyödyt

”Olemme innoissamme kehittäneet
yhdessä Polyconin kanssa toimivaa
laiterekisteriä, joka yhdenmukaisine

etuineen täyttää lain vaatimat
edellytykset. Koko Polyconin väki on

asiantuntevaa; tarpeemme ja ideamme on
otettu hyvin huomioon yhteisessä

tuotekehitysprosessissa."

Tero Lähivaara, sairaalainsinööri,
PSSHP



Prosessi lyhyesti

Laitetilauksen tekeminen

Saapuminen

Vastaanottotarkastus

Käyttöönotto

Huollot

Inventaario

Poistoesitys ja -päätös

Raportointi

Laitetilaus kirjataan
järjestelmään, josta se
lähtee eteenpäin
valitulle toimittajalle

Laitteen saapuessa tieto
saapumisesta kirjataan
tilaukseen

Laitteen saapuessa sille
tyypillisesti tehdään
vastaanottotarkastus,
jolla varmistetaan laitteen
käyttöönottovalmius

Vastaanottotarkastuksen
jälkeen laite otetaan
käyttöön yksikössä.
Järjestelmä mahdollistaa
laitteiden lainaamisen
osastoille ja
käyttöpalvelusopimusten
hallinnan

Järjestelmässä hallinnoidaan
kätevästi huolto-ohjelmat ja
-sopimukset. Järjestelmä
ohjaa määräaikais-
huolloissa ja mahdollistaa
vikakorjausten hallinnoinnin

Järjestelmä tukee
lääkintälaitteiden
hallinnointiin liittyvän
seurannan ja tarjoaa
prosessissa tarvittavat
inventaaritoiminnot

Järjestelmä mahdollistaa
poistoesityksen
kirjaamisen, sen käsittelyn
ja mahdollisen
poistopäätöksen teon

Järjestelmä mahdollistaa
kattavan lääkintälaitteiden
hallinnointiin ja
rekisterinpitoon liittyvän
raportoinnin ja seurannan



Puh. 010 470 9688
myynti@polycon.fi 

Polycon Oy
Tekniikantie 14
02150 Espoo Hoitotarvike- 

jakelu

MobileLaitehuolto 
Apuväline-
palvelut

Ostopalvelut

Sopimusten-
hallinta

Julkinen-
kilpailutus

Palvelusetelit

Hankinta

Hoitotarvike-
jakelu


