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A Star is born.
Sego4Star. The new dimension
in hygiene documentation.

www.segosoft.info
powered by Comcotec®

 For PCs and Macs - Access from everywhere,

 Various possibilities of data integration in

 interfaces to all common treatment systems

 Fully automatic and consistently court-proof

regardless of platform.

relevant practice management systems

Cloudbaserede løsninger til hygiejnedokumentation
Den komplette dokumentation af rengøring og sterilisering
af medicinske instrumenter, er af erhvervsetiske men også
regulatoriske årsager, et vigtigt element i praksis- og klinikkers dagligdag.
Ved manuel, analog dokumentation er der altid risiko for, at
man som følge af ufuldstændig, fejlbehæftet eller glemt dokumentation, gør sig juridisk sårbar. Derudover er manuelle
løsninger meget tidskrævende og dermed omkostningstunge.
Dertil kommer, at disse optegnelser skal gemmes i mindst 10 år.
Digitale cloud-baserede løsninger som f.eks. produktserien
SEGO®, der tilbydes af Comcotec, kan i kraft af fuldt automatiserede processer, hjælpe med at undgå fejl og sikrer
samtidig den nødvendige tilpasning til de konstante ændringer i regulativerne, der gælder for klinikkernes dagligdag.
Dette foregår uafhængigt af hygiejneudstyrets producenter
og klinikkens software fuldstændig platformsuafhængigt og
med grænseflader til alle relevante systemer.
Denne digitale dokumentation af instrumentbehandlingen,
er ikke blot tidsbesparende og legende let at betjene, den er
først og fremmest en juridisk holdbar løsning.
Softwaren SegoSoft fra firmaet Comcotec, som er på forkant
med den teknologiske udvikling og førende på markedet, er
for øjeblikket det eneste certificerede produkt, der er godkendt som medicinsk udstyr, og som kan anvendes til registrering, analyse og dokumentation af behandlingsprocesser.
Desuden er SegoSoft globalt set det eneste produkt af sin

art der har tysk IT-sikkerhedscertifikat fra BSI (Den tyske
styrelse for IT-sikkerhed).
Med denne form for certificering kan det til enhver tid, juridisk entydigt bevises, at alle hygiejnestandarder overholdes,
og at de arkiverede dokumenter er originale. For software-
udviklerne har det været vigtigt at sørge for, at softwaren
kan integreres i klinikkens styring og arbejdsforløb. Med det
browserbaserede og flerbruger egnede produkt Sego4Star,
er det desuden første gang, at der tilbydes en central og
sikker cloud-baseret data administration til både pc, Mac og
Android.
Dermed er det sikret, at alle data, er til rådighed et centralt
sted og - sidst men ikke mindst - ikke kan gå tabt.
Steffen Rudat, salgschef hos Comcotec: „Alle data og dokumenter er tilgængelige, når som helst og fra alt terminaludstyr – fuldt digitalt, papirløst, sikkert og i overensstemmelse
med gældende lovgivning. Ejere af praksis og klinik, kan nyde
godt af den absolutte sikkerhed, ved den fuldautomatiske,
gennemprøvede og certificerede hygiejnedokumentationsløsning, som samtidig er lynhurtig.“
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