Tempus600

®

Estudos de casos: experiências de clientes

One-touch for better treatment

Hospital Universitário de Ghent, Bélgica

Hospital Kolding, Dinamarca

“ Desde a instalação, tivemos apenas experiências positivas
com o Tempus600 . ”

“ A principal melhoria é a velocidade e o fato de que a hemólise

®

é reduzida porque as amostras podem ser transportadas
muito mais rapidamente do que antes.

”

Profa. Dra. Veronique Stove, Diretora de laboratório no Departamento de Medicina
Laboratorial do Hospital Universitário de Ghent, Bélgica

Jens Hastrup, Bioquímico Clínico

Alternativa confiável, rápida e segura para os sistemas
convencionais de transporte de amostras de sangue
O laboratório clínico do Hospital Universitário de Ghent,
na Bélgica, decidiu renovar a automação existente,
incluindo a área pré-analítica do laboratório, e expandir a
automação para também incluir a área pós-analítica do
laboratório.
O hospital precisava de um sistema de transporte rápido,
seguro e dedicado para amostras de sangue. Foi tomada
a decisão de investir no sistema Tempus600®, pois ele
representava uma solução ideal.
O sistema transporta aproximadamente
100.000 amostras por ano e reduziu o tempo de
resposta total em cerca de 15 minutos.
Quatro sistemas Tempus600®PHOKRUDPRĲX[RGH
WUDEDOKRHDHıFLÝQFLDQRODERUDWĂULRFOìQLFR
Devido às vantagens obtidas, o hospital decidiu expandir
o sistema de automação em apenas um ano, passando
de um para quatro sistemas Tempus600®.
'RLVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHGLIHUHQWHV
FRPSOHPHQWDPVH
O hospital já possui um sistema de transporte
convencional, e a combinação com o Tempus600® se
mostrou muito bem-sucedida. Em comparação com
sistemas de transporte convencionais, o Tempus600®
permite que o hospital tenha um controle melhor do
processo.
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Economia de tempo crucial no Departamento de Pediatria
Aguda

2GHVDıR
O hospital precisava de um sistema de transporte rápido,
seguro e dedicado para amostras de sangue.
• Renovação da automação principal do laboratório com
o objetivo de uma automação total.
• Serviço de laboratório principal mais rápido para
médicos do departamento de emergência e
hematologia/oncologia.

$VROX×ÊR
Implementação do Tempus600® para automatizar o
manuseio e o transporte de pequenas amostras clínicas.
• Instalação de uma linha Tempus600® como parte do
projeto de automação total; uma solução ideal e uma
oportunidade de ver seu importante valor agregado.

As vantagens
• Tempo de resposta mais rápido e previsível
• Fluxos de trabalho melhorados e automatizados nas
enfermarias e no laboratório
• Redução das cargas de pico no sistema de transporte
convencional
• Melhor controle do processo

Vita
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Em 2013, o Hospital Kolding, na Dinamarca, instalou o
sistema Tempus600® em seu Departamento de Pediatria
Aguda com o objetivo principal de agilizar a análise de
amostras de sangue urgentes no laboratório.
Hoje, todas as amostras do departamento são enviadas
através do sistema Tempus600®. Desde que foi instalado,
o sistema tem processado 1.200 amostras por mês. O
tempo de transporte é de apenas 40 segundos para
amostras agudas, o que resulta em economias de tempo
de 30 - 60 minutos. Este fator de tempo é muito
VLJQLıFDWLYRHSHUPLWHXPDPHOKRULDGRWUDWDPHQWR
7XERVSHTXHQRVQÊRVÊRXPSUREOHPD
No Departamento de Pediatria, as amostras são
coletadas em microtubos especiais. Os microtubos são
rotulados com códigos de barras, colocados em tubos
maiores, também rotulados com códigos de barras, e
ı[DGRVSDUDXPWUDQVSRUWHVHJXUR(VWHVWXERVJUDQGHV
são despachados através do sistema Tempus600® e
colocados na esteira totalmente automatizada do sistema
Sysmex/GLP, que os registra e os coloca em uma seção
especial de saída. A partir daqui, eles são tratados
manualmente no processo de microanálise.
Colaboradores utilizam o Tempus600®SDUDID]HUR
WUDEDOKRGHWUDQVSRUWHGHDPRVWUDV
2LPSDFWRPDLVVLJQLıFDWLYRQDURWLQDGLÈULDGDHTXLSHÜ
RIDWRGHQÊRVHUPDLVQHFHVVÈULROHYDUDVDPRVWUDVGR
'HSDUWDPHQWR3HGLÈWULFRSDUDRODERUDWĂULRYÈULDVYH]HV
DRGLDRTXHUHSUHVHQWDXPFDPLQKRGHLGDHYROWDGH

P$JRUDRVWÜFQLFRVSRGHPıFDUQRGHSDUWDPHQWR
FROHWDUDVDPRVWUDVHXVDURVLVWHPD7HPSXV®SDUD
HQYLÈODVDRODERUDWĂULRRQGHDHTXLSHUHVSRQVÈYHO
UHDOL]DDPDQLSXOD×ÊRHDQÈOLVH explica Jens Hastrup,
bioquímico clínico do Hospital Kolding.

2GHVDıR
Acelerar a análise de amostras de sangue agudas do
Departamento de Pediatria Aguda.

$VROX×ÊR
Instalação do sistema Tempus600® em 2013.

As vantagens
• Economia de tempo no transporte
• Eliminar o manuseio – tempo ganho
• Risco de hemólise minimizado

Vita
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Hospital Bispebjerg, Dinamarca

Hospital Universitário de Skåne, Suécia

“ Já não há nenhuma necessidade de diferenciar entre

“ A vantagem do Necto é que podemos gerenciar um grande

YROXPHHHQYLDUDVDPRVWUDVSDUDRVODERUDWĂULRVHPXPĲX[R
regular.

amostras de rotina, prioridade e emergência, já que todos os
UHVXOWDGRVSDUDWRGDVDVSULRULGDGHVıFDPGLVSRQìYHLVGHQWUR
de uma hora após a chegada no laboratório.

”

”

Petter Hannerz, Desenvolvedor/estrategista de negócios, Laboratórios Universitários
e Regionais da região de Skåne, Suécia

Helle Brunsgaard Larsen, bioquímico líder no Departamento de Bioquímica Clínica,
Hospital Bispebjerg, Dinamarca

Um dos maiores laboratórios totalmente automatizados da
Europa usa sistemas Tempus600®
Desde 2015, o Hospital Bispebjerg implementou treze
sistemas Tempus600® – oito Vitas, quatro Nectos e um
4XDQWLWşTXHHQYLDPDVDPRVWUDVHPĲX[RUHJXODUSDUDR
equipamento totalmente automatizado do laboratório. O
transporte leva apenas um ou dois minutos e os tempos
de transporte rápidos e previsíveis, em combinação com
RSURFHVVRGHDQÈOLVHHıFLHQWHJDUDQWHPTXHRWHPSR
de resposta seja menos de uma hora.
Hoje, os pacientes são tratados e enviados para casa
PDLVFHGRFRPXPĲX[RJHUDOPHOKRUDGRHPWRGRR
KRVSLWDO2SODQHMDPHQWRFOìQLFRWDPEÜPÜEHQHıFLDGR
para mais de 300 tipos diferentes de análises, os
médicos nos departamentos especializados podem ter a
certeza de que vão receber os resultados dentro de uma
hora após o recebimento das amostras no laboratório.

2GHVDıR
Garantir maior qualidade para o hospital, com tempos de
resposta mais rápidos para volumes da ordem de
10 milhões de amostras de sangue.

$VROX×ÊR
®

Instalação de sistemas de transporte Tempus600
conectados ao sistema de automação do laboratório.

As vantagens
• Tempos de resposta previsíveis e rápidos
• Diagnósticos mais rápidos – todos os resultados de
exames são entregues dentro de uma hora.
• Melhor fluxo de trabalho e de pacientes
• Não há necessidade de priorizar exames.

7HPSRGHUHVSRVWDHVWÈYHOHUÈSLGR
O transporte leva apenas um ou dois minutos e os
tempos de transporte rápidos e previsíveis, em
FRPELQD×ÊRFRPRSURFHVVRGHDQÈOLVHHıFLHQWH
garantem que o tempo de resposta seja menos de uma
hora.

Vita

4XDQWLW

Necto
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A Administração de Medicina Laboratorial da região de
Skåne, do Hospital Universitário de Skåne, decidiu
investir em um Tempus600® Vita e testar um
Tempus600® Necto como solução para suas
necessidades de automação para o manuseio, transporte
e análise de amostras clínicas pequenas.

2GHVDıR

Atualmente, o tempo máximo de resposta de análises
realizadas no laboratório, que funciona 24 horas por dia,
todos os dias, é de duas horas para amostras de rotina e
de uma hora para amostras urgentes. Os tempos de
resposta para as amostras enviadas do departamento de
emergência diretamente para o laboratório usando o Vita
costumam ser inferiores a 60 minutos – desde o
momento em que a amostra é coletada até os resultados
ıFDUHPSURQWRV

Implementação do Tempus600® para automatizar o
manuseio e o transporte de pequenas amostras clínicas.

*UDQGHHFRQRPLDGHWHPSRDQGDQGRFRPDV
amostras
Durante anos, a equipe precisava andar grandes
distâncias transportando as amostras em elevadores,
desde o local da coleta de sangue e recepção da
amostra situado no andar térreo. Com o Tempus600®
Vita e o Tempus600® Necto, isso já não é mais
necessário.

[

[

Transporte rápido de amostras de sangue com fluxo e
tempos de resposta melhorados

Otimizar o transporte de amostras do departamento de
emergência e amostras recebidas de médicos de clínica
geral.

$VROX×ÊR

As vantagens
• Controle eficiente da alta produtividade de amostras
• Fluxo de trabalho melhorado na enfermaria e no
laboratório
• Tempos de resposta reduzidos
• Integração com outros sistemas de amostras e de TI
para a melhoria de rotinas e processos

Vita
0ĂGXORVGH
FRQH[ÊR
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%DQGHMDVGH
UHFHELPHQWR
Necto

[

[
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Ospedale Dell’ Angelo, Itália

Universitätsmedizin Greifswald, Alemanha

“ O tempo de resposta total das amostras de sangue foi

“ O tempo total é reduzido em 30 minutos, desde o momento

reduzido de 40 para 20 minutos com menos recursos
envolvidos. Quando os médicos recebem os resultados dos
testes mais cedo, há menos tempo de espera para os
pacientes no departamento de emergência.

em que a amostra é coletada, até que o resultado da análise
esteja pronto.

”

Professor Dr. med. Matthias Nauck, Gerente de Laboratório

”

Dr. Rosada, Chefe do Departamento de Emergência

O tratamento mais rápido de pacientes urgentes, com
menos recursos, é agora uma realidade no conhecido
hospital italiano
Na Ospedale dell' Angelo – um novo hospital de alta
tecnologia em Veneza, Itália – a administração quis
reduzir os tempos de espera dos pacientes no
departamento de emergência e, ao mesmo tempo,
melhorar o tratamento com menos recursos necessários.
O sistema Tempus600®IRLDVROX×ÊRSDUDHVWHGHVDıR
Hoje, as amostras de sangue são enviadas diretamente,
uma a uma, do departamento de emergência para o
laboratório, acelerando a entrega, o processamento e o
retorno dos resultados das análises. De acordo com o
Dr. Rosada, Chefe do Departamento de Emergência, o
tempo de resposta total das amostras de sangue foi
reduzido de 40 para 20 minutos com menos recursos
envolvidos. O pessoal não precisa mais levar amostras
urgentes do departamento de emergência para o
ODERUDWĂULRşHPYH]GLVVRSRGHıFDUGHQWURGHVHX
próprio departamento e cuidar melhor dos pacientes.
Não é mais necessário perder tempo com a embalagem
e a desembalagem de amostras. A recente e inovadora
forma de transporte de amostras de sangue substitui a
entrega manual que era realizada anteriormente por
colaboradores. As amostras de sangue eram coletadas
em um único ponto e colocadas em um recipiente
especial. A transferência era feita quando necessário ou
TXDQGRRĲHERWRPLVWDWLQKDWHPSRGHLUDWÜRODERUDWĂULR
com o recipiente cheio de tubos de teste.
%DVLFDPHQWHHFRQRPL]DPRVUHFXUVRVKXPDQRVSRUTXH
DHTXLSHQÊRSUHFLVDPDLVJDVWDUWHPSROHYDQGR
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O transporte eficiente de amostras de sangue garante
resultados de análise significativamente mais rápidos

DPRVWUDVGHVDQJXHSDUDRODERUDWĂULR&RPR
FRQVHTXÝQFLDRVPÜGLFRVUHFHEHPRUHVXOWDGRGRWHVWH
PDLVFHGRHKÈPHQRVWHPSRGHHVSHUDSDUDRV
SDFLHQWHVQRGHSDUWDPHQWRGHHPHUJÝQFLDGL]R'U
5RVDGD&KHIHGR'HSDUWDPHQWRGH(PHUJÝQFLD

2GHVDıR
Reduzir os tempos de espera do paciente no
departamento
de emergência e, ao mesmo tempo, melhorar o
tratamento com menos recursos necessários.

$VROX×ÊR
Instalação do sistema Tempus600® em 2017.

As vantagens
• Tempo de resposta total das amostras de sangue
reduzido em 50%, resultando em menos tempo
de espera para os pacientes no departamento de
emergência
• Economiza recursos humanos porque os
colaboradores não precisam mais levar amostras de
sangue para o laboratório
• Resultados de testes mais rápidos beneficiam os
pacientes
Vita

DPRVWUDVSRUPÝVGHVGHTXHIRLLQVWDODGRHWHP
VHPRVWUDGRDOWDPHQWHFRQıÈYHO

(FRQRPLDGHWHPSRUHDOşHPěOWLPDDQÈOLVHVDOYD
YLGDV
2VWÜFQLFRVQÊRSUHFLVDPFXLGDUGHQDGDDSDUWLUGR
PRPHQWRHPTXHDDPRVWUDÜFROHWDGDQRGHSDUWDPHQWR
GHHPHUJÝQFLD,VVRHFRQRPL]DPLQXWRVGRWHPSR
WRWDOGHVGHRPRPHQWRHPTXHDDPRVWUDÜFROHWDGD
DWÜTXHRUHVXOWDGRGDDQÈOLVHHVWHMDSURQWRDıUPDR
*HUHQWHGH/DERUDWĂULRR3URIHVVRU'U0DWWKLDV1DXFN
(OHFRQWLQXD(VWDÜXPDHFRQRPLDGHWHPSRUHDOPHQWH
VLJQLıFDWLYDOHYDQGRDGHFLVĄHVPHOKRUHVHPDLVUÈSLGDV
SDUDREHQHIìFLRGRVSDFLHQWHV(PěOWLPDDQÈOLVHLVVR
SRGHVDOYDUYLGDV

Economizar tempo no transporte de amostras de
sangue, que antes era compartilhado por dois
funcionários, do departamento de emergência para o
laboratório.

O primeiro Tempus600®QD$OHPDQKD
O Prof. Nauck conheceu o sistema Tempus600® através
de um artigo em uma revista médica. Ele se interessou
pela impressionante velocidade do sistema, mas não
entendeu como as amostras não necessitavam de
embalagem. Os tubos de amostra eram simplesmente
enviados em um rack comum.

[
%DQGHMDGH
UHFHELPHQWR

O fator de economia de tempo foi a principal razão para a
decisão de instalar a tubulação única, Tempus600®, no
hospital Greifswald Universitätsmedizin no norte da
Alemanha, em maio de 2014.

[

(XHQWUHLHPFRQWDWRFRPRIDEULFDQWHD7LPHGLFR$6
0DLVWDUGHYLVLWHLGRLVKRVSLWDLVGLQDPDUTXHVHVRQGHR
7HPSXV®WLQKDVLGRLPSOHPHQWDGRFRPVXFHVVRGL]
R3URI1DXFN1RVVR7HPSXV®WHPSURFHVVDGR

2GHVDıR

$VROX×ÊR
Instalação do sistema Tempus600® em 2014 – o primeiro
de seu tipo na Alemanha.

As vantagens
• Economia de tempo significativa no transporte de
amostras de sangue
• O Tempus carrega diretamente para um bulk loader
• Os testes mostram uma qualidade superior da amostra
em comparação com os procedimentos anteriores para
o transporte

0ĂGXORGH
FRQH[ÊR
(VWD×ÊR
GHHQYLR
TA

[

[
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Hospital Universitário de Oulu, Finlândia

Hospital Universitário de Stavanger, Noruega

“ Agora nossos colegas querem adquirir seu próprio sistema

“ É um sistema brilhante e muito fácil de instalar nos hospitais

– essa é absolutamente a melhor reação que você pode
obter dos seus colegas.

existentes. Isso nos ajudou a reduzir drasticamente o tempo
de resposta e podemos começar o tratamento do paciente
mais cedo.

”

”

Tiina Lehto, Bioquímica Clínica (NordLab)

Gunn Sjurseike Dale, Gerente do Departamento de Bioquímica Médica

2VUHVXOWDGRVGDVDQÈOLVHVILFDPSURQWRVbPLQXWRV
depois da coleta das amostras
Um novo sistema de transporte interno minimizou o
tempo de resposta do departamento de emergência para
amostras de sangue no Hospital de Oulu, na cidade de
mesmo nome – o segundo maior hospital da Finlândia.
O rápido transporte de amostras de sangue ajudou o
Hospital Universitário de Oulu a diminuir o tempo de
permanência dos pacientes no departamento de
emergência. Poucos minutos depois de chegarem, as
amostras de sangue são coletadas e transportadas do
departamento de emergência para o laboratório,
reduzindo o tempo de resposta de amostras cruciais. Isto
resulta em tempos de resposta de cerca de 20 minutos
desde a coleta das amostras até o recebimento dos
resultados da análise.
2VPÜGLFRVıFDUDPWÊRVDWLVIHLWRVFRPRVUHVXOWDGRVGR
7HPSXV®TXHTXLVHUDPDGTXLULUVHXSUĂSULRVLVWHPD
SDUDDHQIHUPDULD(VWDÜDEVROXWDPHQWHDPHOKRUUHD×ÊR
TXHYRFÝSRGHREWHUGRVVHXVFROHJDVGL]7LLQD/HKWR
%LRTXìPLFD&OìQLFD3UHVWDGRUDGHVHUYL×RVPXQLFLSDLV
FRQMXQWRVGR&HQWUR/DERUDWRULDOGR1RUWHGD)LQOÉQGLD
1RUG/DE 
3URJUHVVRVXDYHGDWUDQVL×ÊR
Assim que ouviu falar da solução Tempus600®, a equipe
da administração do laboratório foi até a Dinamarca para
ver como o Tempus600®IXQFLRQD$HTXLSHıFRX
VDWLVIHLWDFRPDHıFLÝQFLDGRVLVWHPDHHPD
administração do hospital decidiu investir no Tempus®
Vita.
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Uma solução rápida e simples que economiza tempo
precioso

$LQVWDOD×ÊRIRLIHLWDGHQWURGRSUD]R2IRUQHFHGRU
SURPHWHXLQVWDODURVLVWHPDFRPSOHWRGHQWURGH
VHPDQDVHDLQVWDOD×ÊRıFRXFRQFOXìGDFRPR
SURPHWLGR7XGRFRUUHXEHPQÊRKRXYHDWUDVRVH
ıFDPRVPXLWRFRQWHQWHVFRPWRGRRSURFHVVRGL]7LLQD
/HKWR

2GHVDıR
Diminuir o tempo de permanência do paciente no
departamento de emergência.

$VROX×ÊR
Instalação do Tempus600® – uma linha ponto-a-ponto
VXSHUUÈSLGDHHVSHFìıFDSDUDRWUDQVSRUWHGHDPRVWUDV
de sangue. Isto resulta em tempos de resposta de cerca
de 20 minutos desde a coleta das amostras até os
UHVXOWDGRVGDDQÈOLVHıFDUHPSURQWRV

As vantagens
• A redução do tempo de resposta de cerca de
bPLQXWRVGLPLQXLGUDVWLFDPHQWHRWHPSRGH
permanência do paciente no departamento de
emergência e apoia uma abordagem enxuta ("Lean
Thinking") através de novas rotinas de trabalho
• Transporte mais rápido e mais suave do que com os
sistemas tradicionais de tubos pneumáticos

Vita

SRGHPVHUWUDWDGRVHHQYLDGRVSDUDFDVDPDLVFHGRGL]
*XQQ6MXUVHLNH'DOH9HULıFDPRVTXHDTXDOLGDGHGDV
DPRVWUDVÜPHOKRUTXDQGRWUDQVSRUWDGDVSHORVLVWHPD
7HPSXV®HPFRPSDUD×ÊRDRWUDQVSRUWHGDV
DPRVWUDVGDPDQHLUDWUDGLFLRQDO

$OÜPGLVVRÜXPDVROX×ÊRERDHVLPSOHVHP
FRPSDUD×ÊRFRPRVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHSQHXPÈWLFR
673V WUDGLFLRQDLVSRUTXHHFRQRPL]DWHPSRDRQÊRWHU
TXHHPEDODUHGHVHPEDODUDVDPRVWUDVGHVDQJXH

Conseguir um tempo de resposta mais rápido para
DPRVWUDVGHVDQJXHDıPGHPHOKRUDURVFXLGDGRVDR
paciente.

1RYDVURWLQDVGHWUDEDOKR
$QWLJDPHQWHRĲHERWRPLVWDFRVWXPDYDOHYDUDV
amostras para o laboratório depois de terminada sua
rota, que é de normalmente de 2 a 2,5 horas. Agora ele
pode enviar as amostras de sangue continuamente, uma
a uma, diretamente para o laboratório, e recebe os
resultados das análises mais rapidamente.

Instalação de dois Tempus600® centralmente em dois
edifícios do hospital. No laboratório, as amostras chegam
a um bulk loader SARSTEDT, que distribui
automaticamente as amostras na esteira.

27HPSXV®VHHQFDL[DSHUIHLWDPHQWHQDDERUGDJHP
HQ[XWD /HDQ7KLQNLQJ FRPDTXDOWUDEDOKDPRVQR
+RVSLWDO8QLYHUVLWÈULRGH6WDYDQJHUHLVWRDMXGRXR
SHVVRDODFRPSUHHQGHUDJHQLDOLGDGHQRHQYLRLPHGLDWR
GDVDPRVWUDVSDUDREWHUUHVXOWDGRVGHDQÈOLVHVPDLV
UÈSLGRVGL]*XQQ6MXUVHLNH'DOH

[
0ĂGXORVGH
FRQH[ÊR

xXPVLVWHPDEULOKDQWHHIRLPXLWRIÈFLOGHLQVWDODUHP
QRVVRKRVSLWDOH[LVWHQWHOLJDQGRDHQIHUPDULDDR
ODERUDWĂULRSRUPHLRGHXPDSHTXHQDWXEXOD×ÊRH[SOLFD
*XQQ6MXUVHLNH'DOHJHUHQWHGR'HSDUWDPHQWRGH
%LRTXìPLFD0ÜGLFDGR+RVSLWDO8QLYHUVLWÈULRGH
6WDYDQJHUQD1RUXHJD

[

2WUDWDPHQWRSRGHFRPH×DUPDLVFHGRHRV
SDFLHQWHVSRGHPWHUDOWDPDLVFHGR
$OWHUDQGRRSURFHVVRGHFROHWDGHVDQJXHRWHPSRGH
UHVSRVWDWRWDOIRLUHGX]LGRGUDVWLFDPHQWHHRWUDWDPHQWR
GRSDFLHQWHSRGHFRPH×DUPDLVFHGR2VSDFLHQWHV

2GHVDıR

$VROX×ÊR

As vantagens
• Reduziu o transporte de amostras para o laboratório de
bKRUDVSDUDPHQRVGHXPPLQXWRRTXHVLJQLILFD
que o tratamento de pacientes pode começar mais
cedo
• Uniformiza a produção no laboratório
• Apoia uma abordagem enxuta ("Lean Thinking") e
resulta em um fluxo de trabalho melhorado
• Instalação fácil no edifício existente
0ĂGXORGH
FRQH[ÊR
(VWD×ÊR
GHHQYLR
TA

[

[
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Hospital Ramathibodi, Tailândia

Hospital Universitário de Homerton, GB

“ O tempo de transporte das amostras de sangue foi reduzido
de 45 minutos para um máximo de 2 minutos. ”

“ O sistema é bastante intuitivo – os usuários precisam apenas
GHXPDEUHYHLQWURGX×ÊRHDPDQXWHQ×ÊRÜPìQLPD”
Colin West, Chefe do Departamento de Diagnóstico

O rápido transporte de amostras de sangue reduz
drasticamente o tempo de resposta
Em 2015, o Hospital Ramathibodi, um dos maiores
hospitais públicos na Tailândia, decidiu investir em dois
sistemas Tempus600® para o transporte de amostras de
sangue. O hospital precisava diminuir o tempo de
resposta total (ToTAT) e reduzir a quantidade de dias de
internação.
Isto foi essencial devido ao grande número de pacientes
sendo tratados no hospital todos os dias.
Duas estações de envio Tempus600® foram instaladas
em um dos principais edifícios do serviço de saúde,
enviando amostras de sangue de dois níveis diferentes
diretamente para o laboratório localizado no edifício
principal.
Agora, cada amostra leva menos de dois minutos de
transporte, em vez dos 45 minutos anteriormente
utilizados pelos mensageiros.
Com o tempo de resposta total reduzido de 85 minutos
para 45 minutos, graças ao Tempus600®, os pacientes
recebem melhor tratamento e voltam para casa mais
cedo.

O transporte rápido de amostras acelera o tempo de
resposta para resultados de testes urgentes

2GHVDıR
Os três principais edifícios de serviço de saúde realizam
pelo menos 5.000 atendimentos de pacientes externos
por dia e têm mais de 1.000 leitos para cuidados
médicos em regime de internação. O hospital
Ramathibodi queria diminuir o tempo de resposta total
para amostras de sangue e reduzir a quantidade de dias
de internação.

$VROX×ÊR
Em 2016, duas estações de envio Tempus600® foram
instaladas no hospital e, depois do sucesso dessas
estações, mais duas foram instaladas em 2017.

As vantagens
• O tempo de transporte de amostras foi reduzido de
bPLQXWRVSDUDXPPÈ[LPRGHbPLQXWRV
• 2WHPSRGHUHVSRVWDWRWDOIRLUHGX]LGRGHbPLQXWRV
SDUDbPLQXWRVRTXHSHUPLWHDOFDQ×DURVREMHWLYRV
de uma abordagem enxuta ("Lean Thinking")
• A quantidade de dias de internação foi reduzida

Vita

(VWD×ÊR
GHHQYLR
TA
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Desde a introdução no hospital, o sistema de transporte
Tempus600® tem tido um impacto considerável nos
tempos de resposta do laboratório, o que, por sua vez,
teve um efeito positivo na quebra do tempo de espera de
quatro horas no departamento de emergência, devido a
atrasos de diagnóstico na patologia, que se tornaram
quase inexistentes.
7UDQVPLVVÊRUÈSLGDHIÈFLO
$LPSOHPHQWD×ÊRGRVLVWHPDQRĲX[RGHWUDEDOKRGLÈULR
foi uma transição simples. A equipe se acostumou
rapidamente ao sistema e cometeu muito poucos erros.
Por isso, foi possível continuar com os serviços normais
do cotidiano enquanto as novas rotinas eram
implementadas.

2GHVDıR
Tempos de resposta satisfatórios em pedidos de testes
urgentes do departamento de emergência.

$VROX×ÊR
Instalar o sistema de transporte rápido, Tempus600®,
HVSHFìıFRSDUDRWUDQVSRUWHUÈSLGRGHDPRVWUDVFOìQLFDV
pequenas.

As vantagens
• Tempos de resposta reduzidos para amostras de
sangue
• Amostras de alta qualidade
• Um bom investimento

2VLVWHPDHPVLÜEDVWDQWHLQWXLWLYRşRVXVXÈULRV
SUHFLVDPDSHQDVGHXPDEUHYHLQWURGX×ÊRHD
PDQXWHQ×ÊRÜPìQLPDGL]&ROLQ:HVW&KHIHGH
'LDJQĂVWLFRGR+RVSLWDO8QLYHUVLWÈULRGH+RPHUWRQ

[
%DQGHMDVGH
UHFHELPHQWR

Quando o Hospital Universitário Homerton NHS
Foundation Trust, sediado no bairro londrino de Hackney,
LGHQWLıFRXSUREOHPDVSDUDDWHQGHUÇVVROLFLWD×ĄHVGH
testes urgentes do departamento de emergência, a
solução foi instalar o sistema de transporte rápido
Tempus600®.

%DQGHMDVGH
UHFHELPHQWR

[
(VWD×ÊR
GHHQYLR
TA

[

[

11

49_862_0100_2925

Esta publicação pode conter informações sobre produtos que talvez não estejam disponíveis no seu país

Reservados os direitos a alterações técnicas

Fatos interessantes
3DìVHV

Hospitais

,QVWDOD×ĄHV

24

159

467

One-touch for better treatment

9HMDDVěOWLPDVDWXDOL]D×ĄHVHPWHPSXVFRP

Com Tempus600®, nós ajudamos os hospitais a começar o tratamento dos pacientes mais cedo e a dar alta aos
SDFLHQWHVHPDPEXODWĂULRPDLVHıFLHQWHPHQWH*UD×DVDRWUDQVSRUWHSUHYLVìYHOHPDLVUÈSLGRGDVDPRVWUDVFOìQLFDV
SHTXHQDVQĂVDMXGDPRVDUHGX]LUVLJQLıFDWLYDPHQWHRWHPSRGHUHVSRVWDWRWDO2VUHVXOWDGRVJHUDLVGRVLVWHPD
Tempus600® são uma economia considerável de tempo e de recursos.
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