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SampleNet 

MIPS: Experts in HealthCare IT 

Instrumentondersteuning voor elk LIS 

Overzicht 

SampleNet is MIPS' oplossing voor volledige labautomatise-

ring en communicatie met instrumenten, onafhankelijk van 

de beperkingen van uw huidig LIS.  

 

SampleNet wordt logischerwijze opgesteld tussen het LIS en 

het werkterrein van het laboratorium, en stelt zo elk LIS in 

staat om te communiceren met alle analyserende  

randapparaten door middel van een enkel aansluitingspunt.  

 

Elk LIS, dat al dan niet in staat is tot eenduidige  

communicatie met een instrument, kan voordeel halen uit 

SampleNet als back-upsysteem of als server die de  

algemene werklast helpt te dragen. SampleNet beheert de 

verspreiding van monsters naar een of meerdere  

instrumenten, en laat toe om via een enkele  

gebruikersinterface resultaten te bekijken.  

 

Lokale verwerking van individuele testresultaten is mogelijk op basis van automatische validatie of markering.  

De resultaatinformatie wordt uiteindelijk naar het LIS gezonden. De back-upfuncties voor het LIS omvatten  

orderinvoer en rapportgeneratie.  De back-upfuncties voor de instrumenten omvatten manuele invoer van resultaten 

en een virtuele cellenteller voor hematologieafdelingen.  

• Volledige lab automatisering 

• Gestroomlijnde instrument communicatie 

• LIS onafhankelijk 

• Koppelt tot 32 instrumenten  

• Ondersteunt tot 1 miljoen monsters 

• Eén enkele interface voor resultaatrevisie 

• LIS en instrument back-up functies 

Highlights 
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Nazien en bewerken 

De SampleNet module Nazien & Bewerken stelt u in staat om per monster de resultaten te bekijken.  

De monsters worden eerst opgehaald uit de database op basis van meerdere criteria. Door middel van een 

enkele muisklik of druk op een toets kan er genavigeerd worden tussen de monsters die aan de selectiecriteria 

voldoen. Resultaten kunnen voorkomen als aantallen, tekst, elementen in een lijst, afbeeldingen of zelfs als 

samengestelde gegevens. Indien het monster bij verschillende instrumenten is geweest, worden alle  

resultaten nog steeds in één scherm getoond. Resultaten van het vorige monster (aangeleverd door het LIS of 

opgehaald uit de lokale database) worden naast elkaar getoond ter vergelijking.  

 

Markeringen die aangebracht worden door het instrument, net als die toegevoegd als gevolg van  

geïntegreerde automatische controle van normaalwaarden, delta checks en Westgard checks liggen binnen 

handbereik. Het is mogelijk om zowel waarden als commentaren te bewerken. Bij eventuele aanpassingen 

worden automatisch het tijdstip en de auteur vermeld.  

 

Heruitvoeren, terugkeren naar vorig resultaat, valideren en naar het LIS sturen zijn slechts enkele van de vele 

functies die vanuit dit scherm beschikbaar zijn; elk toepasbaar per individuele aanvraag of voor het volledige 

monster. 
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Apply result query parameters

Current and cumulative statistics
of the highlighted result’s population

Normalized
Levey-Jennings plot

Result selection criteria

Result sort order

Results matching
specified selection criteria

Comment
associated with highlighted result

Graph tools

Variable time window

Westgard checking
configurable per instrument channel

Kwaliteitscontrole 

De SampleNet Kwaliteitscontrolemodule creëert automatisch statistische populaties van testresultaten  

verkregen door een gemeenschappelijk controlemateriaal en instrument. In geval van afwezigheid van  

controlematerialen kunnen alternatieve populaties gecreëerd worden op basis van verzamelde  

patiëntengegevens.  

 

Voor elk instrumentkanaal kan een Westgard-controle specifiek geconfigureerd worden door een belangrijk-

heidgraad toe te kennen aan individuele regelovertredingen. Overtredingmarkeringen worden doorgegeven 

aan de patiëntenresultaten die afkomstig zijn van de respectieve kanalen, tot de instrumentoperator  

een correctieve actie uitvoert.  

 

Kwaliteitscontroleresultaten kunnen geconsulteerd worden door middel van verscheidene selectie- en  

sorteercriteria waardoor vergelijking tussen instrumenten en across controls mogelijk wordt. Individuele  

resultaten kunnen becommentarieerd, weggelaten en terug opgeroepen worden. Levey-Jennings grafieken zijn 

zowel in tabelformaat als in grafisch formaat beschikbaar.  
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Communicatie 

De SampleNet Communicatiemodule wordt geïmplementeerd met specifieke berichtenvertalers per aangeslo-

ten externe applicatie, die gelijktijdig ondersteuning bieden voor meerdere communicatieprotocollen & stan-

daarden zoals ASTM, HL-7 of op XML gebaseerde talen.  

 

Specifieke, configureerbare codesystemen maken een onbeperkte mapping mogelijk tussen lokale en externe 

codes of uniekmakers. Tot de externe communicatiepartners behoren het Laboratorium Informatie Systeem 

(LIS), een optioneel Laboratorium Automatisering Systeem (LAS), en de individuele analyse-instrumenten.  

 

SampleNet profileert zich ten opzichte van het LIS als een enkel instrument dat in staat is om eender welke 

analyseaanvraag te verwerken. Orders die SampleNet ontvangt van het LIS, worden automatisch naar een of 

meerdere instrumenten verstuurd die de gevraagde analyses ondersteunen.  

 

Het aantal instrumenten dat gelijktijdig beheerd kan worden is onbeperkt. Eventuele communicatieproblemen 

worden geregistreerd ter revisie en gevisualiseerd op het communicatiestatusscherm, zodat de operator on-

middellijk op de hoogte wordt gesteld.  
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