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Registrering av implantat 

Nasjonalt Korsbåndregister 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Installasjon skanner 
Hvis du har en ny skanner eller opplever problemer med skanneren benytter du 

menyvalget «Test and configure scanner» 

 

 

Skann denne strekkoden: 

 

Anbefalte skannere  

Brukere i Helse Vest: 

 4003730 - Strekkodeleser Zebra DS2278 trådløs 2D. Pris: 1573,- ekskl. mva. Bestilles i Libra 

(skanner også QR koder). 

 

Andre skannere: 

 Zebex Z-3100 Magic C, strekkodeleser med USB-tilkobling til kr 599,- hos Clas Ohlson 

https://www.clasohlson.com/no/Zebex-Z-3100-Magic-C,-strekkodeleser-med-USB-

tilkobling/p/Pr384053000  

 Honeywell Hyperion 1300g fra ca 700,- 

https://www.multicom.no/honeywell-hyperion-1300g-strekkodeskanner/cat-p/c/p3773028 

Sykehuspartner benytter denne som også kan skanne QR koder: 

 OPTICON SENSORS OPI-3601, USB, 2D imager til ca 2000,- 

https://www.multicom.no/opticon-sensors-opi-3601-black-usbhid-stand-in-perp/cat-

p/c/p5781358  

Stryker benytter QR koder på sine komponenter. 

Procordo støtter disse skannerne. Andre skannere virker muligens, men det er ikke garantert. 

 

https://www.clasohlson.com/no/Zebex-Z-3100-Magic-C,-strekkodeleser-med-USB-tilkobling/p/Pr384053000
https://www.clasohlson.com/no/Zebex-Z-3100-Magic-C,-strekkodeleser-med-USB-tilkobling/p/Pr384053000
https://www.multicom.no/honeywell-hyperion-1300g-strekkodeskanner/cat-p/c/p3773028
https://www.multicom.no/opticon-sensors-opi-3601-black-usbhid-stand-in-perp/cat-p/c/p5781358
https://www.multicom.no/opticon-sensors-opi-3601-black-usbhid-stand-in-perp/cat-p/c/p5781358
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Om skanneren ikke er korrekt satt opp vil du få meldingen: 

 
Velg din skanner i listen.  

Finnes den ikke velger du «Other» og fyller ut informasjon om skanneren.  

 

Skann alle strekkoder i oppgitt rekkefølge (eksempel Zebex): 

 

Hvis skanneren er korrekt satt opp får du meldingen: 
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Fremgangsmåte 
- 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 https://pscan.procordo.com (det kan være 

lurt å lagre nettsiden som favoritt i nettleser – se helt nederst)  

  

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

deretter passord direkte (fra arket strekkoder for 

leddprotese/korsbånd/hoftebrudd). Du trenger ikke flytte markøren, det 

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

ikke skriver inn teksten manuelt. Du blir logget inn. I noen nettlesere kan 

brukernavn/passord lagres automatisk for raskere innlogging.  Om du ikke 

har koder til skanning skriver du inn bruker og passord manuelt. 

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

kirurgen fyller ut skjemaet i MRS og henter data fra Procordo.   
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Velg riktig operasjonstype fra menyen øverst. 

 
  

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

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

som varierer noe avhengig av hvor du er i registreringen. Den vil enten vise 

«Component done» eller «Operation done».   

Du kan gjøre dette på 3 måter: 

1. Skanne strekkoden på skjerm  

(fungerer ikke på alle skjermer/skannere) 

2. Skanne strekkoder på ark som er tilsendt kontaktperson  

(evt henger på operasjonsstue) 

3. Du kan klikke på strekkoden med mus 

 

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

OBS! Hvis implantat kun inneholder QR kode kan du skrive inn referansenummeret 

manuelt og trykke «Enter».   
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Når alle strekkoder for ett produkt 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.  

Du må ha med alle de tre boksene                                   for at det skal være en 

gyldig skanning. Slik det ser ut her: 

 

Eller slik: 

 

Du vil finne igjen disse feltene på klistrelappen eller esken som i eksempelet 

under. 

 

 

Kontroller at navnet på implantatet som er kommet opp er riktig.   
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Noen ganger kan systemet få flere treff på strekkodene som er skannet.  

Du vil da få en dialogboks som gir deg noen mulige løsninger for å korrigere 

dette. 

 

 
 

Finner du riktig produkt under «Product Description» velger du dette. Hvis 

ikke må du enten registrere produktet som et nytt produkt eller prøve å 

skanne på nytt. 
 

 

 

Skann/klikk på strekkoden «Component done»  

 

 

Deretter fortsetter du med neste implantat på vanlig måte.  

Husk å fylle ut «Placement» og «Usage». 
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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 på nytt, kan du 

trykke på «Delete»-knapp til høyre.   

 

 Vær OBS på at markøren må stå i feltet med teksten «Scan barcode»  

når du skanner komponenter. 

 

Når du er ferdig med alle komponentene skanner du «Operation done» 

strekkoden.   

  

Du får da frem følgende bilde:  

  

Nå må du skrive ned «operation ID» nummeret. Det er dette nummeret 

kirurgen bruker i Nasjonalt Hoftebruddregister, og som kobler 

komponentene som er lagret til den aktuelle pasienten. Skulle du være 

uheldig å glemme en komponent er det bare å gjenta prosessen og ta vare 

på begge id’ene.   
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Feilmeldinger 
Systemet vil varsle deg om du gjør feil. 

Hvis du f. eks. glemmer å markere «Component done» mellom flere 

produkt: 

 

Eller du bare skanner LOT og EXP men ikke tar med REF: 

 

Hvis du f. eks. skriver inn REF nummer manuelt og ikke får med alle siffer: 
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Hvis produktet er utgått på dato vil du få et varsel og deretter vil  

teksten merkes rød. 

      

Hvis du er den første som skanner et nytt produkt som ikke finnes i 

Procordo fra før vil du få varsel om dette. Du må da legge inn informasjon 

fra klistrelapp eller esken. Skriv inn produktnavn så eksakt som mulig (skill 

på store/små bokstaver), avslutt med dimensjonen på implantatet dersom 

det er aktuelt (f. eks. størrelse G og plast-tykkelse 10 mm).  

Angi «Supplier» (Leverandør), «Product Reference» (vanligvis tall),  

«Lot no», og «Expires». Til slutt «Placement» og «Usage» som vanlig.  

Procordo vil få varsel om at det er lagt til ett nytt produkt og i løpet av noen 

dager vil dette produktet være tilgjengelig for skanning. 
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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» ved innlogging 

Jeg får ikke skannet strekkoden  Prøv å legg strekkoden mot et hvitt  

underlag, f. eks. et tomt A4 ark.    

Det kommer ikke opp noe implantat 

etter at jeg har 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.  

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 test 
skanneren under menyen oppe til venstre 
«Skanner – Test and configure scanner»  

Det kommer opp feil implantat når  

jeg har skannet alle strekkoder  

Send mail til  

nrl-support@helse-bergen.no, ta gjerne et bilde 

av esken med alle strekkoder  

Andre feil som ikke er nevnt  Send mail til  

nrl-support@helse-bergen.no  

    

  

mailto:nrl-support@helse-bergen.no
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Lagre nettside som favoritt 
 

Chrome 

Åpne nettsiden du vil lagre som favoritt.  

Ta tak i hengelåsen, dra den ned på favorittlinjen og slipp. 
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Hvis ikke favorittlinjen vises velger du de tre prikkene oppe til  

høyre  «Bokmerker»  «Vis Bokmerkerad» 

 

 

Edge 

For å legge til favoritten er det samme fremgangsmåte som i Chrome. 

For å vise favoritt linjen om den ikke er synlig velger du de tre prikkene  

«Favoritter». 

I neste meny velger du igjen de tre prikkene og «Vis Favoritter-feltet»  «Alltid» 

 


