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INFORMATIE
Behandelaar/techniek
Algemene informatie
U weet als geen ander dat een kroon, brug of prothese op implantaten uit veel
onderdelen bestaat die door de fabrikant exact op elkaar zijn afgestemd.
Al deze gegevens met artikel- en lotnummers komen in het het register en geeft
de implantoloog, verwijzer, technicus of mondhygiënist direct de informatie. Deze
is doorslaggevend en met doel het huidig risico als het toekomstig risico te verlagen.
Het is onnodig te vermelden hoeveel tijd dit bespaart voor u en uw collega’s.
De patiënt is eigenaar van de opgeslagen gegevens en deze blijven in het register.

Wat staat er in het register
- Patiëntgegevens (gecodeerd), gaat snel dmv koppeling met uw TA-software
- Wie de behandelaar is, de indicatie, welke positie, plaatsingsmethode
- Merknaam met referentie nummers van botopbouw, implantaat en onderdelen
- Merknaam met referentie nummers van supra en restauratie
- De ingevoerde gegevens zijn 24/7 zichtbaar voor de medebehandelaars

stichting

Wat doet het register voor mijn praktijk en patiënten
- U heeft een totaal overzicht van uw implantaat patiënten
- Voor een aantal TA software paketten zijn er nu interne koppelingen
- Specialist kan NVOI verrichtingenformulier van praktijk patiënten downloaden
- Alle versnipperde gegevens van de ketenpatiënt zijn direct zichtbaar
- Uw (nieuwe) patiënten herkennen uw kwaliteit, zorg en kunde aan het logo
- De patiënt bezit door dit register een compleet 24/7 implantaat paspoort
- Zie voor meer voordelen ook www.nroi.nl/ info -> behandelaar

Hoe betrek ik mede behandelaars bij patiënten
U kunt collega’s direct vanuit het programma uitnodigen en aan de betreffende
patiënt koppelen, alsmede hieruit verwijsbrieven sturen aan specialist,
implantoloog/ziekenhuis.
.

Vragen over het register

Heeft u vragen over het registreren voor uw praktijk en patiënt, dan kunt u
contact opnemen met het NROI: info@nroi.nl, of bezoek www.nroi.nl.

