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Een warme patiënt herstelt sneller 1,2

Een goed warmtemanagement betekent vaak verandermanagement. 
Met een warmteadvies op maat, focus op opleiding en training van uw 
medewerkers en goede referenties kunnen wij u daarbij ondersteunen. 

4 Belangrijke peilers om voor het 
Level 1® concept te kiezen

1 Warme patiënt, betere resultaten
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4 Bewezen productportfolio

1  Sessler, Daniel, Perioperative hypothermia in the high-risk surgical patient, Best Practice & Research Clinical  
    Anaesthesiology, Volume 17 ,Issue 4, pp 485-498
2  Kurz, Andrea, Sessler, Daniel, Perioperative Normothermia to Reduce the Incidence of Surgical-Wound 
    Infection and Shorten Hospitalization New England Journal of Medicine, Volume 334, Number 19, pp 1209-1216
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1.	Warme	patiënt,	
	 betere	resultaten
 Warme patiënten herstellen sneller

Het perioperatief handhaven van normothermie bij  
operatiepatiënten kan de kans op post operatieve infecties  
verkleinen en daarmee het ziekenhuisverblijf verkorten1,2. 

Nationale en internationale richtlijnen geven de aanbeveling 
om de lichaamstemperatuur van operatiepatiënten tussen de 
36° en 38° Celsius te handhaven twee uur voor de inductie, 
gedurende de ingreep en tijdens het verblijf op de verkoe-
verkamer3. 

Om aan deze richtlijnen te voldoen hebben we een 3-in-1 
concept ontwikkeld dat inmiddels in meerdere ziekenhuizen 
succesvol is gebleken.

Studies:

1 Sessler, Daniel, Perioperative hypothermia in the high-risk surgical patient, 
 Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, Volume 17 , Issue 4, pp 485-498

2 Kurz, Andrea, Sessler, Daniel, Perioperative Normothermia to Reduce the Incidence 
 of Surgical-Wound Infection and Shorten Hospitalization New England Journal of 
 Medicine, Volume 334, Number 19, pp 1209-1216

3 Richtlijn preventie van postoperatieve wondinfecties door de Werkgroep 
 Infectiepreventie (WIP), vastgesteld mei 2006, gewijzigd juli 2010, revisie mei 2011 
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2.	Samenwerking	met	een			
				toonaangevend	bedrijf

Clinici prefereren al meer dan 20 jaar het warmtemanagement concept van Level 1®. 
Zij vertrouwen dagelijks op het gebruik van onze hoogwaardige producten. 

Wanneer u kiest voor ons concept, dan kiest u niet alleen voor een product maar voor 
een samenwerking met een toonaangevend bedrijf. Op basis van onze jarenlange 
ervaring binnen dit segment begrijpen wij dat voor het beste resultaat de focus niet 
alleen op producten maar vooral op het verbeteren van werkprocessen, protocollering 
en het opleiden van uw medewerkers moet liggen. 

Vele ziekenhuizen zijn u voorgegaan in dit verbetertraject met significant verhoogde 
kerntemperaturen.
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3.	Kostenreductie
  Sneller herstel, kortere ziekenhuisopname

Onderkoelde patiënten brengen verhoogde kosten met zich mee. Door een integrale 
aanpak van uw warmtemanagementbeleid kunnen onze medewerkers op uw 
afdeling een inventarisatie maken van uw huidige warmtemanagementprotocol 
met daaraan gekoppeld een advies op maat. 

Hierbij streven wij naar een multidisciplinaire, projectmatige aanpak binnen uw 
organisatie en een reductie van uw huidige kosten.
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Level 1® neemt mondiaal een marktleidende positie in op het gebied 
van warmtemanagement. De robuustheid van de materialen en een 
hoge warmteopbrengst zijn de belangrijkste peilers voor dit succes. 

Het productportfolio van Level 1® voldoet aan alle nationale en 
internationale richtlijnen op het gebied van patiëntveiligheid. 

Gaat u met ons de uitdaging aan 
om uw warmtemanagement tot 
een succes te maken?

4.	Bewezen
	 productportfolio
 Patiëntveiligheid
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Smiths Medical biedt een uitgebreid servicepakket dat op maat kan worden 
samengesteld, zodat u continue het maximale uit uw medische apparatuur 
haalt.

Optimale kwaliteit van de zorg voor uw patiënten komt altijd op de eerste 
plaats. Het continue waarborgen van de operationele inzetbaarheid van  
uw medische apparatuur is hierbij een essentiële voorwaarde. Om u hierbij 
te ondersteunen biedt Smiths Medical een tweetal op maat gemaakte  
serviceprogramma’s aan:

• 7-Punten Service Programma voor het jaarlijks onderhoud
 • Smiths Medical 100% Full Service Programma

Wilt u meer weten?
service.benelux@smiths-medical.com 

Uw voordeel - onze expertise:
Veiligheid
•  Verhoogde patiëntveiligheid door verhoogde beschikbaarheid van uw apparatuur.
•  Goed onderhoud verzekert u van het veilig en betrouwbaar functioneren van uw apparatuur.

Kostenreductie
•  Periodiek onderhoud reduceert het aantal mogelijke schades en de daaruit voortvloeiende 
   reparaties en verlengt daarmee de levensduur van uw apparatuur.
•  Vaste onderhoudskosten die u mee kunt nemen in uw jaarlijkse budget: u weet vooraf wat 
 u kwijt bent voor het zorgeloos laten functioneren van uw apparatuur.

Kwaliteit
•  Vakbekwame engineers die gebruik maken van de modernste apparatuur voor het 
   onderhouden en repareren van uw medische apparaten.
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Technische	Service
Onze service - voor u een zorg minder
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