
  

                                     
 

MOGELIJKE TOEPASSINGEN IN ZIEKENHUIZEN: 

 Automatische, real time monitoring , alerts 
en rapporteringen van: 

· Temperatuur van koelkasten  
· Medicijnen in niet gekoelde 

omgevingen 
· Medicijnen gedurende transport 
· Test samples van patiënten naar de 

labo’s  
· Temperatuur gecontroleerde 

opslagruimten van biologische 
samples 

 Facility (zoals opslagruimten, labo’s, 
operatiekwartieren, etc.)  temperatuur 
mapping en validaties. 

 Pharmaceutical vehicle mapping and 
validation. 

 

CARTASENSE UNIEK AANBOD VOOR ZIEKENHUIZEN:  

 Geen impact op de work flow. Automatische 

rapporten en alerts verstuurd naar de juiste mensen 

via mail of/en SMS. 

 Analytische mogelijkheden op maat voor de 

Pharmaceutische sector, risico analyse en 

voorspellende alerts. 

 Full service model. Geen zorgen rond garantie van 

equipment of kalibratie. 

 Bewezen resultaten, reeds toegepast in tientallen 

ziekenhuizen en honderden apotheken. Een 

sleuteltechnologie om de pharmaceutische zendingen 

te monitoren.  

 Wireless sensoren en een infrastructuur die lage kost 

garandeert en automatisch data capteert van de 

koelkasten zonder dat er gaten moeten gemaakt 

worden of extra werk voor de installatie ervan. 

 

     voor ziekenhuizen 

 Innovatief, conform regelgeving en Real Time Monitoring oplossing geoptimaliseerd voor ziekenhuizen.  

CartaSense is een wereldleider in temperatuur monitoring 

technologie.                                                                                                      

CartaSense biedt een stabiel, doch innovatief, End to End 

oplossing welke uitrusting, software, applicaties en analytische 

diensten inhoudt voor de koude keten van de Pharmaceutische 

en Voedingsmarkten.  

CartaSense biedt een systeem integratie van ongeëvenaarde 

waarde.                                                                                       

CartaSense voorziet zijn klanten en partners van complete, 

constant real-time oplossingen en systeem integraties welke 

makkelijk te installeren zijn en altijd operationeel zijn. De  

oplossing is gebaseerd op “true battery operation” en een  

“self-healing wireless mesh network”. 

CartaSense oplossing ondersteunt volledig de 

pharmaceutische industrie.                                                                                          

FDA 21 CFR part 11, WHO (World Health Organization), 

GDP(Good distribution practices) zijn slechts een aantal voorbeelden van regelgevingen. Het aanbod is gebaseerd op 

een zeer sterk intellectuele eigendom en een goed begrip van de markten, gebaseerd op de IoT (Internet of Things)  

en de pharmaceutische vereisten en trends. 

 

 

                            

     

 

 

 

  

 


