
 

 
 

De medische sector 

De medische sector is gebonden aan veel reglementeringen. Ook naar patiëntentracebility en medicijnregistratie. 

Toch meldt De Wereld Gezondheids Organisatie dat in Europa nog 23% van de patiënten getroffen worden door 

een medische fout, variërend van foutieve behandeling in het ziekenhuis tot foutief toegediende medicijnen. 

 

Om dit risico te verkleinen is het belangrijk om patiënten van begin tot het einde van een behandeling te kunnen 

volgen: 

- Verificatie van de patiënt 

- Bevestiging dat hij/zij de juiste behandeling krijgt 

- In de juiste dosering 

- Via de juiste routing 

- Op het juiste moment 

 

Naast patiënt ID kunnen wij ook voorzien in serialisatie, voorraadbeheer, etiketten, printers en kwaliteit controle. 

AIS-Scanology biedt hiervoor onderstaande oplossingen aan: 

 

 

Handscanners 

Wij zijn een Datalogic Accredited Resseler en leveren het 

complete assortiment van Datalogic handscanners. Op een 

snelle en efficiënte manier kan aan het bed van een patiënt 

eerst worden vastgesteld of het om de juiste patiënt gaat. Door 

het scannen van de medicatie wordt er een extra controle 

ingebouwd voordat medicijnen worden toegediend. Ook 

kunnen laboratorium uitslagen opgevolgd worden. Dit kan door 

middel van (draadloze) handscanners. Wij leveren zowel 

reguliere als ook speciaal voor de Healthcare ontwikkelde 

handscanners.  

 
Klik hier voor een overzicht van de mogelijkheden  

 

http://www.scanology.nl/barcode-scanners/datalogic-2d-scanners/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=Nieuwsbrief%20healthcare&utm_campaign=Nieuwsbrief%20healthcare%20blok2


Patiënt identificatie met 
polsbandjes 

Snel en goedkoop polsbandjes printen om een patiënten 

identificatie uit te kunnen voeren kan met de Zebra Healthcare 

printers. De polsbandjes worden op antimicrobiële 

(gepatenteerde) Z-bandjes geprint.  

 

Zebra biedt een ruim aanbod aan in diverse kleuren en maten. 

Iedere patiënt kan op een accurate en veilige manier 

geïdentificeerd worden tijdens het hele ziekenhuisverblijf. 

Dankzij de codering heeft men op alle afdelingen binnen het 

ziekenhuis directe toegang tot de informatie over een patiënt. 

 

Wij kunnen u voorzien van complete oplossingen, waaronder 

de printers, maar ook alle accessoires. 

 
Zebra healthcare printers  

 

 

 

 

 

Logistieke oplossingen 

Wij leveren het complete assortiment van Datalogic mobiele 

computers, van pocket sized tot volledige alpha toetsenbord 

handheld toestellen zoals industriële PDA's, mobiele 

computers met pistool grip, en speciale Healthcare 

oplossingen. Tevens bieden wij een zeer complete keuze uit 

middleware/software oplossingen gericht op uw toepassingen. 

Hiermee kunt u snel en eenvoudig uw voorraad beheren en uw 

complete goederenstroom registreren.  

 
Logistieke oplossingen  

 

http://www.scanology.nl/label-printers-inspection/zebra-healthcare-printers/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=Nieuwsbrief%20healthcare&utm_campaign=Nieuwsbrief%20healthcare%20blok3
http://www.scanology.nl/barcode-scanners/datalogic-mobile-computers/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=Nieuwsbrief%20healthcare&utm_campaign=Nieuwsbrief%20healthcare%20blok4


Etiketten en labels 

AIS-Scanology levert blanco etiketten en beprinte etiketten en 

labels in diverse formaten, materialen, kleuren en belijmingen. 

Bij onze print service kunnen de etiketten en labels tevens 

worden voorzien van tekst, afbeeldingen, bedrijfs logo's en 

barcode informatie. Wij kunnen u ook voorzien van special 

labels, welke voldoen aan speciale eisen die de medische 

sector aan etiketten kan stellen.  

 
Informatie aanvragen of bestellen  

 

 

 

 

 

Serialisatie 

In 2017 moet de gehele farmaceutische industrie in Europa 

voldoen aan de vervalste medicijnen richtlijn 2011/62/EU. 

Product serialisatie en de mogelijkheid om het traceren van de 

serienummers kan de supply chain beveiligen en de 

productenstroom betrouwbaarder maken, zowel binnen 

Europa als daarbuiten. 

 

AIS-Scanology helpt u graag bij het integreren van serialisatie 

in uw organisatie. Het integreren van serialisatie in uw 

productie houdt in dat verpakkingslijnen uitgerust dienen te 

worden met Datamatrix etiketteer- en leessystemen. Deze 

worden door gespecialiseerde software aangestuurd en de 

gegevens worden in een centrale database opgeslagen.  

Wij leveren hiervoor vaste scanners met daaraan gekoppeld 

de nodige software, die wij volledig kunnen integreren in uw 

huidige software. Hierdoor kan rapportering op elk moment 

uitgevoerd worden; ook een handige tool bij (externe) audits. 

 

Afhankelijk van uw productielijn, de snelheden, het soort 

codering, de plaatsing van de barcode, en de plaats van de 

apparatuur in uw lijnen, bepalen wij graag voor u welke 

scanner of reader het beste past bij uw organisatie.  

Ook voor distributeurs hebben wij oplossingen in huis!  

 
Meer informatie over fixed scanners  

 

http://www.scanology.nl/etiketten-ribbons/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=Nieuwsbrief%20healthcare&utm_campaign=Nieuwsbrief%20healthcare%20blok5
http://www.scanology.nl/barcode-scanners/datalogic-fixed-scanners/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=Nieuwsbrief%20healthcare&utm_campaign=Nieuwsbrief%20healthcare%20blok6


Kwaliteitscontrole door 
middel van vision systemen 

Een machine vision systeem is een optisch controle systeem 

dat bestaat uit hard- en software welke samenwerken met een 

inspectiecamera. Dit systeem zorgt door middel van 

camerabeelden voor een optische kwaliteitscontrole. Door een 

juiste camerabeeld in het geheugen van het systeem in te 

stellen, wordt een camerabeeld van het te controleren product 

met het geheugen vergeleken. Zo kunt u oneffenheden en/of 

defecten tijdens het productieproces detecteren. 

 

Ook voor serialisatie is dit een juiste oplossing. 

 
Meer informatie over vision mogelijkheden  

 

 

 

 

 

Label inspectie 

De LVS 7500 is een 100 % label inspectie systeem welke 

toegepast wordt op labelprinters en etiketteersystemen. Het 

systeem is geschikt voor het inspecteren en controleren van 

1D en 2D barcodes (conform ISO 15415/15416), OCV/OCR 

en afgedrukte afbeeldingen zoals logo's en keurmerken. 

 
Hier vindt u meer informatie  

 

Wie zijn wij 

AIS-Scanology B.V. is als onderdeel van de AIS groep een 

onafhankelijke, professionele en oplossingsgerichte 

leverancier van Automatische Identificatie Systemen voor de 

Europese markt. 

 

Wij leveren barcode scanners, labels, printers, ribbons en de 

volledige service, van consultancy en project design tot 

levering van hardware en software. Ook voor trainingen 

betreffende barcode kwaliteitseisen kunt u bij ons terecht. Ook 

leveren wij barcode ISO 15415/15416 verificatie apparatuur. 

 

 

http://www.scanology.nl/machine-vision-systems/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=Nieuwsbrief%20healthcare&utm_campaign=Nieuwsbrief%20healthcare%20blok7
http://www.scanology.nl/label-printers-inspection/label-inspection/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=Nieuwsbrief%20healthcare&utm_campaign=Nieuwsbrief%20healthcare%20blok8


Daarnaast leveren wij machine vision controle systemen, 

waarmee u onder andere kwaliteit controles kunt uitvoeren, 

maar ook voor serialisatie is dit een juiste oplossing. 

 

AIS-Scanology B.V. 

Laan de Wijze 20 

5835 DS, Beugen 

Tel: +31 (0)485-561616 

Fax: +31 (0)485-561610 

E-mail: info@scanology.nl  

 
Bezoek onze website  
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http://www.scanology.nl/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=Nieuwsbrief%20healthcare&utm_campaign=Nieuwsbrief%20healthcare%20blok9

