Medstick Cardio
Medstick
is
een
draagbaar,
elektronisch
patiëntendossier in de vorm van een creditcard
met USB-functie. De Medstick Cardio is speciaal
ontwikkeld voor de cardiovasculaire patiënt door 2
artsen. Zo heeft de patiënt belangrijke elementen
van zijn medisch dossier altijd zelf bij de hand.
Vooral in noodsituaties of in het buitenland
kan dit van groot belang zijn!!
De Medstick Cardio is een versie van de Medstick
Plus met daarbij een specifieke Cardiomodule. De
Cardiomodule is ontwikkeld in samenwerking met
het Hart en Vaat Centrum van het Academisch
Ziekenhuis Maastricht.
Noodgegevens
De Medstick Cardio start automatisch op met een
noodscherm,
waarop
alle
relevante
cardiovasculaire gegevens overzichtelijk worden
weergegeven. Vervolgens kan men via deze
noodpagina inloggen in het achterliggende
complete medisch dossier door middel van een
password, welke door de patiënt is vastgesteld.
Goedkeuring van de patiënt blijft wel noodzakelijk
voor volledige opening van de database. Enkel de
noodpagina is voor iedereen toegankelijk!

Meertalig
Met één muisklik kan de taal veranderd worden in
Engels, Frans, Duits of Nederlands.
De Medstick Cardio kan ook door verschillende
zorgverleners, zowel in binnen- als buitenland,
gebruikt
worden
als
informatiebron
voor
(nood)behandeling, second opinions etc.
Compleet
De Medstick bevat informatie over de huisarts, de
apotheek en de patiënt zelf.
Medstick Software
De software presenteert op een gestructureerde
manier alle informatie. Zo is er een medisch menu,
een gezondheidsmenu en een overig menu.
Inhoud
De Medstick Cardio is op initiatief van twee artsen,
Drs. H.N.A.M. van Breugel en Drs. A.C.M.
Soemers, afdeling Cardio-thoracale Chirurgie/ Hart
en
Vaat
Centrum,
academisch
ziekenhuis
Maastricht, in samenwerking met de oprichter van
Medstick, Cinsol B.V., ontwikkeld.

Informatie:
•

Pacemaker registratie

•

ICD registratie

•

Hartkleppen registratie

•

Holter registratie

•

Trombosedienst gegevens

•

Medicatieoverzicht

•

Medische voorgeschiedenis

•

Operatie verslag

•

Dagboeken voor de patiënt

•

o

Ritmestoornissen

o

Hartfalen

o

Hypertensie

Aanvullend onderzoek
( röntgenfoto’s, ECG’s etc.)

Hoofdmenu van Medstick Cardio
Noodgegevens pagina

Cardiomodule

Hart en Vaat Centrum Maastricht

Bestellen van de Medstick:

Medstick Cardio

U kunt meer informatie krijgen over het
bestellen van de Medstick via uw
zorgverlener of via de leverancier van de
Medstick: Cinsol BV.

Adresgegevens Cinsol BV
Postadres

Postbus 6670
6503 GD, Nijmegen

Telefoon
Fax
BGG.

+31 (0)24-6634805
+31 (0)24-6634805
+31 (0)6 4158 8867

e-mail
Website

Info@Cinsol.nl
www.cinsol.nl

Speciaal voor de hartpatiënt
Omdat het hart nodig is…

Patiënten informatie folder Medstick Cardio.

Hart en Vaat Centrum Maastricht

