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• Blod analyser
• Urin analyser
• ESR (senkning)
• Hurtigtester
• EKG
• Spirometri
• Vekter
• Lengemålere
• Blod trykk
• Temperatur måler

Zafena Work Station -
rett svar til rett pasient

ZAFENA har erfaring med oppkobling av ulike 
instrumenter over mange år fra Sverige. Det startet i 
2010 da Zafena utviklet og leverte standardisert 
oppkobling til LIS for eget INR system Simple Simon 
PT-INR. I 2014 kom flere etterspørsler om mulighet til 
å støtte ulike andre måle instrumenter med samme 
oppkoblingen.  Nå er listen lang over ulike instrumenter 
ZafenaWork Station støtter for oppkobling og flere nye 
kommer stadig til etter ønske. 

De allerede eksisterende instrumenter på ditt 
laboratorie får mulighet til oppkobling så du slipper å gå 
til innkjøp av nye instrumenter når man stiller krav til 
sikker overføring av pasient svar slik Noklus anbefaler.

Gode og sikre rutiner i alle ledd må til for at pasienter skal få riktige prøvesvar i en hektisk 
hverdag på legekontor. I 2017 gjorde Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser 
(Noklus) en spørre undersøkelse til deres deltakere i primærhelsetjenesten der kun 13 % av 1086 
deltakerne i undersøkelsen svarer at de har automatisk svaroverføring  fra alle egne instrumenter. 
Noklus oppsummerer i undersøkelsen at det må stilles krav til sikker overføring av prøve svar ved 
innkjøp av nye instrumenter og systemer. Mer fokus på resultatoverføring og svarutgivelse er en 
viktig del av gode rutiner og muligheter som finnes bør benyttes. 

Gode rutiner, sikre svarhåndteringer bidrar til riktige svar til riktig pasient som dermed får riktig behandling

Zafena Work Station
-arbeidsstasjon for oppkobling

En Zafena Work Station gir deg mulighet til oppkobling 
av 3 ulike valgfrie instrumenter med ledning og opptil flere 
med Bluetooth. Etter dine valg og plassering av 
instrumenter på ditt laboratorie ordner Zafena med 
kommunikasjonen og innstillinger etter standardiserte 
protokoller som dermed gir Zafena Work Station mulighet 
til å fungere mot alle journalsystemer. 

Når du mottar systemet settes det opp enkelt selv og 
installasjon skjer ved å skanne barkoder som følger med. 

Ta direkte kontakt til Zafena for en gjennomgang av dine 
muligheter for plassering av skjerm(er) og for tilbud på 
skjerm (er) og lisens kostnad.

Zafena Work Station
- Hvordan fungerer det?

Det er enkle trinn for bruk av Zafena Work Station i  din hverdag. Det er samme "1-2-3" 
metode 
for alle instrumenter. Man, velger instrument som skal benyttes ved å skanne instrument-tag 
på instrumentet . 
Disse instrument tagger kommer med  og settes på instrumenter for å identifisere modulene 
som er valgt. Identiteten følger med analyseresultatet. 

Slik fungerer det: 
1 Start systemet
2 Skann instrument (bare ved oppstart og ved bytte av instrument) 
3 Skann ID nr. (pasient barkode eller taste inn via et tastatur)
4 Analyser som vanlig
5.Aksepter og resultatet blir overført til journalsystemet
6.Ved å skanne annet apparat når som helst kan flere analysering pågå samtidig 

Enkelt og sikkert system som kan gjøre arbeidsdagen for medarbeidere bedre og tryggere

Framtidssikkert og kostnadsbesparende 

Zafena Work Station
- Hvordan komme igang?




