
Etiqueta 
da unidade

Etiqueta 
do paciente

VALIDAÇÃO - BPOC*

RASTREABILIDADE
minimiza o erro

SEGURANÇA
paciente certo, colheita/transfusão certas

SEGURANÇA NA COLHEITA E NA ADMINISTRAÇÃO
Solução modular que incrementa a segurança e a eficiência 
a partir do pedido de componentes, passando pela colheita 
de amostras até à administração das respetivas unidades. 
Garante a transfusão da unidade certa, para o paciente certo, 
no momento certo e nas condições certas – BPOC*.

TOTAL CONTROLO E PREVENÇÃO DE ERROS 
Capacita as unidades de saúde de um processo seguro 
minimizando o erro humano na cadeia de colheita e de 
administração. Clinicamente eficaz reduz o risco clínico e 
incrementa eficiência, assegurando a correta gestão das 
amostras e a correta administração da transfusão - alertas.

SINERGIAS GLOBALCARE
A solução quando integrada na suite Globalcare, assegura a 
partilha das guidelines definidas pelo laboratório, entre os 
diferentes intervenientes – Médicos, Técnicos e Enfermeiros.

MOBILIDADE
cuidados à cabeceira

Médico Técnico Enfermeiro

COLHEITAPEDIDOS LABORATÓRIOS

ColheitaMovimentaçãoChegada

Movimentação Chegada ADMINISTRAÇÃO

Etiqueta 
do tubo

Etiqueta 
do paciente

VALIDAÇÃO - BPOC*

*BPOC - Barcode Point of Care

Resultados

BEDSIDE TRACKER



COLHEITAS
. validação das etiquetas do tubo e da pulseira do paciente, à cabeceira - BPOC* 
. gestão eficiente da colheita e rastreabilidade de "quase erros"
. controlo da informação da colheita ao longo de todo o circuito
. solução modular que permite a integração com SI de terceiros

BEDSIDE TRACKER

SEGURANÇA - paciente certo, colheita/transfusão certas
RASTREABILIDADE - minimiza o erro
MOBILIDADE - cuidados à cabeceira

76,9%
dos "quase erros" estão 
associados a erros com 
amostras, sendo que em 94,6% 
desses casos ocorreu a troca 
de amostras
Annual SHOT Report, 2012

160.000
eventos adversos 
resultam da falta de 
identificação das 
amostras
Clinical Laboratory Identification 
Errors, 2006

2,9%
das amostras perdem-se no 
transporte
Quality Indicators and Specifications in Medical 
Laboratories, 2007

ADMINISTRAÇÃO DE TRANSFUSÕES
. validação das etiquetas da unidade e da pulseira do paciente, à cabeceira - BPOC*

. registo dos parâmetros vitais e das reações adversas
. histórico transfusional com indicação dos sinais vitais e das reações adversas

. integração em tempo real da informação no processo clínico
. envio da informação para o laboratório

BEDSIDE TRACKER - IMPROVING SAFETY

 

*BPOC - Barcode Point of Care
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www.glintt.com

GLOBALCARE . it cares
Desafie-nos!

A Glintt – Global Intelligent Technologies é uma multinacional de tecnologia e consultoria, 
cotada na Euronext . Com mais de 20 anos de experiência é líder em consultoria e serviços 
tecnológicos na Saúde, estando as suas soluções presentes em mais de 200 hospitais e 
clínicas. No setor Farmacêutico, mais de 12.000 farmácias na Península Ibérica utilizam 
o software de gestão suportado pela Glintt. Nos Serviços Financeiros, Telecomunicações 
e Administração Pública, marca presença nas maiores e mais competitivas entidades 
públicas e privadas em vários países da Europa. 


