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Automatische tem peratu u rregistratie

METEN ISWETEN
Dierenartsenpraktijken zijn verplicht de

bewaartemperaturen va n diergeneesmiddelen

te meten en met regelmaat te registreren. Met
:.

de AiroSensor van Spruyt hillen verloopt dat hele

proces volautomatisch. IVC Evidensia voert deze

methode in bij al haar praktijen in Nederland.

Een nauwkeurigere en betrouwbaardere metho-

de is het gebruik van zogenoemde thermolog-

gers: digitale thermometers die de temperatuur

in koel- en vrieskasten constant bijhouden en

periodiek kunnen worden aangesloten op een

computer om te worden uitgelezen om het

temperatuurverloop in betreffende koeling te

registreren. Ook die methode vergt nog altijd

handelingen van medewerkers. Sinds kort heeft

Tessa de beschikking over de geavanceerde vol-

automatische temperatuurloggers van Spruyt hil-

len: de AiroSensor. Door deze loggers worden de

temperatuurwaarden automatisch opgeslagen in

een online-omgeving, zodat deze niet meer stuk

voor stuk uitgelezen hoeven te worden. Danny

Verweij werkt bij Spruyt hillen, en legt uit hoe

de AiroSensor werkt. 'Je plaatst de sensor in de

te monitoren koeling, vriezer, omgeving of stoof

en de rest gaat na installatie vervolgens volau-

tomatisch. De sensor registreert de temperatuur

continu en slaat de meetgegevens om de vijf

minuten op in een online applicatie in de Cloud.

Daartoe wordt het geleverd met een bijbehorend

access point, dat op elke internetverbinding kan

worden aangesloten. Eens per maand ontvang je

vanuit die applicatie een rapportage, waarop je

kunt zien wat het temperatuurverloop is geweest

en waar eventuele afwijkingen zijn ontstaan.

Die rapportages zijn meteen ook een 'bewijs' bij

eventuele audits of andere controles. Bovendien

stuurt het apparaatje een alarmering per e-mail

op het moment dat een significante afwijking in

de temperatuur wordt gemeten. Medewerkers

kunnen dan meteen ingrijpen, voordat het te laat

is." Tessa: "Zo kwamen wij er bijvoorbeeld me-

teen op de eerste dag achter dat onze koelkast

te koud ingesteld stond. Overigens gebruiken

wij ze niet alleen in de koelingen, maar ook in

de medicijnkasten achter de balie. Daar liggen

niet-gekoelde middelen, maar ook die moet je

binnen bepaalde temperatuurwaarden bewaren,

ZoLangje niets hoort,
weet je d,at het

tussen 15 tot 25 graden." De standaard sensor

kan ingesteld worden in temperaturen tussen de

-40 en +70 graden Celsius. Binnenkort kunnen

alle IVC Evidensia-klinieken met deze loggers

gaan werken: "lVC Evidensia heeft per locatie

vier stuks ter besc'hikking gesteld, met het advies

ze te gebruiken in koelingen waarin diagnostica

en medicijnen bewaard worden, en daar waar

injectievloeistoffen en medicijnen op kamertem-

peratuur liggen."

Gemak
Nog een voordeel van de AiroSensor: "Omdat de

logger uitzonderlijk nauwkeurig is, hoeft deze

- tenzij wettelijk bepaald - niet jaarlijks gekali-

breerd te worden", aldus Danny, "Dit in tegen-

stelling tot veel andere loggers. Het apparaatje

gaat bovendien tien jaar mee op een batterij,

ofwel een miljoen metingen. Daarna wordt het

in zijn geheel vervangen." Al met al biedt het

systeem vooral heel veel nauwkeurig gemak, zo

ervaart ook Tessa: "Zolangje niets hoort, weet

je dat het goed zit. En anders hoorje het via de

alarmering vanzelf."
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De AiroSensor (r) en

bijbehorend access point (l).

Tessa Bruinen (199])werkt sinds haar afstuderen als

I gezelschapsdierenarts bij De Limes, een praktijk die

I Jrng"rlot.n is bij IVC Evidensia met vier vestigingen

ten westen van Utrecht. De hoofdvestiging van De Lìmes

staat in Harmelen. Een dag per week vervult ze de rol van

kwaliteitsmedewerker bij IVC Evidensia Nederland, en in die

hoedanigheid zier zij er onder andere op toe dat medicijnen,

diagnostica en vaccins onder de juiste condities worden op-

geslagen en bewaard. Een constante correcte temperatuur is

daarbij essentieel. "Voor humane apotheken en ziekenhuizen

gelden strikte normen voor het registeren van de bewaar-

temperatuur", vertelt ze. "Ook in de diergeneeskunde schrijft

de Regeling Diergeneesmiddelen voor dat de temperatuur

gecontroleerd en geregistreerd wordt" (artikel 5.2 Regeling

Diergeneesmiddelen, red.). De manier waarop praktijken dit

momenteel doen, verschilt nog erg."

Loggers
De eenvoudigste manier om de temperatuur in de medicijn-

opslag te regìsteren is door er simpelweg een thermometer

in te leggen en op gezette tijden de temperatuur af te lezen

en te noteren. "Veel praktijken doen het ook zo", weet Tessa.

"Maar die methode is erg foutgevoelig en bovendien schiet

het registeren van de temperaturen er bij drukte soms bij in."

covetrus !


