
Registrering av implantat – Nasjonalt 

korsbåndregister 

 

Hvilke implantat skal skannes 

- Alle fiksasjoner til ACL/PCL/LCL/PLC og MCL. 

- Implantat for meniskfiksasjon, f eks Fastfix. 

- Du trenger ikke å registrere suturmateriell som vicryl, fiberwire, eller 

lignende. Kirurgen skal registrere dette som «direkte sutur», f eks av 

MCL. Ankere skal registreres.  

Åpne en nettleser og logg inn på pscan.procordo.com (lagre nettsiden som 

favoritt i nettleser) 

 

«Username» er automatisk valgt, og du kan med en gang skanne bruker og 

deretter passord direkte. Du trenger ikke flytte markøren, det gjøres 

automatisk. Du trenger heller ikke å klikke på «Sign In», såfremt du ikke skriver 

inn teksten for hånd. Du blir logget inn. I noen nettlesere kan 

brukernavn/passord lagres automatisk for raskere innlogging.  



Systemet lagrer data uten å knytte det til pasienten, det skjer først når kirurgen 

fyller ut skjemaet i MRS og henter data fra Procordo.  

 

Startsiden består av et tekstfelt til venstre, der tall, tegn og bokstaver fra 

strekkode-lesingen blir synlig. Til høyre finnes etter hvert en strekkode som 

varierer noe avhengig av hvor du er i registreringen. Alle strekkoder som vises 

til høyre finnes på PDF-dokumentet dere fått tilsendt.  

Du kan bruke strekkodene som finnes på A4-arket, på noen skjermer kan du 

også skanne strekkoden direkte fra skjermen. Du kan også bruke musen til å 

klikke på strekkoden på skjermen for å komme videre. 

Nå kan du begynne å skanne produkter! 

  

Du skal skanne alle strekkoder du finner på produktpakken/klisterlappen. 

Når alle strekkoder er skannet går du videre med å skanne strekkoden 

«Component done» på A4-arket. Du kan også skanne strekkoden på skjermen, 

eller trykke med musen. 

Kontrollere at navnet på implantatet som er kommet opp er riktig.  

Noen ganger får systemet flere treff på strekkodene som er skannet. Du må da 

velge riktig produkt under «Product Description». «Supplier» og «Product 



reference» kommer automatisk.  

 

Skann/klikk på strekkoden «Component done» 

 

 

Deretter fortsetter du med neste implantat på samme måte. 

Når alle implantat er registrerte velger du «Placement» der du registrerer om 

produktet ble brukt på tibia/fibula eller femur, eventuelt laterale eller mediale 

menisk. Under «Usage» registrerer du hvilket korsbånd/leddbånd 

komponenten er brukt på. Dersom det er meniskfiksasjon, klikker du på 

«Usage»  «None». 

Dersom f eks et implantat blir skiftet og skal fjernes fra listen, eller om noe ble 

feil og du ønsker å fjerne implantatet og prøve å skanne pånytt, kan du trykke 

på «Delete-knapp» til høyre.  

 



Når du er fornøyd med alt skanner du «Operation done» strekkoden. Når du 

har brukt musen til å velge «Placement» og «Usage», må du på nytt sette 

markøren i feltet med teksten «Scan barcode» 

 

Og deretter skanne «Operation done». Alternativt klikker du på «Operation 

done» med musen med en gang.  

 

Du får da frem følgende bilde 

 

Her må du skrive ned «operation ID» nummer. Det er dette nummeret kirurgen 

bruker i korsbåndregisteret, og komponentene du lagret hentes inn til den 

aktuelle pasienten.  



Feilsøking 

Feil Mulig årsak 

Det skjer ikke noe når jeg skanner 1. Skanneren er ikke installert 
2. Markøren er ikke i feltet «Scan 

barcode», eller 
«Username/Password» 

Jeg får ikke skannet strekkoden Prøv å legg den mot et hvitt underlag, 
f eks et tomt A4 ark.   

Det kommer ikke opp noe implantat 
etter at jeg skannet alle strekkoder 
og trykker «component done» 

1. Prøv også strekkodene som er 
på selve pakken til implantatet.  

2. Produktet er skannet for første 
gang i databasen. Se egen 
guide «Registrere nye 
implantat» nede.  

Det kommer et ukjent implantat når 
jeg skanner alle strekkoder 

Se egen guide «Feil implantat 
kommer opp» nede 

Det kommer ikke samme tegn i 
tekstboksen som står under 
strekkoden når jeg skanner 

Skanneren er ikke riktig satt opp med 
norsk språk – se instruksjoner for 
skanneren, og teste skanneren under 
menyen oppe til venstre «Skanner – 
Test and configure skanner» 

Det kommer opp feil implantat når 
jeg skannet alle strekkoder 

Send mail til 
Marianne.warholm@helse-vest-
ikt.no, ta gjerne et bilde av esken med 
alle strekkoder 

Andre feil som ikke er nevnt Send mail til 
Marianne.warholm@helse-vest-ikt.no 
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Registrere nye implantat 

Når du skannet ett  produkt som ikke finnes i databasen må du fylle inn 

grunndata for produktet, slik at procordo kan oppdatere informasjonen mot 

leverandør. Etter at informasjonen om produktet er oppdatert, vil det fungere 

som vanlig. Dette blir vanligvis gjort innen en uke.  

 

Angi «Supplier» (Leverandør), skriv deretter inn produktnavn så eksakt som 

mulig (skill på store/små bokstaver), avslutt med dimensjonen på implantatet 

dersom det er aktuelt (f eks 8 x 23 mm ved en interferensskrue). Angi 

«Placement» og «Usage» som vanlig.  

Dersom problemet vedvarer over 1 uke – send mail til 

maianne.warholm@helse-vest-ikt.no.  
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