
Een uniek e-commerce platform dat voorziet in online  
bestellen, handig gegevensbeheer, geautomatiseerde 
zaadjesberekening en ordergeneratie.

Via een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface biedt webBXT de 
klanten van BXTA de mogelijkheid om efficiënt te werken en middelen 
te optimaliseren.

Ongekend gebruiksgemak
• De mogelijkheid om op afstand in te loggen
•  Toegang tot 4D Brachytherapie en in één 

stap een unieke online berekening van de 
voorgeladen strengen

Minder papierwerk en een betere 
traceerbaarheid
•	 	Online	bestelformulieren,	bevestigingen	 

en facturen
•  E-mail updates over het volgen van 

bestellingen en de status ervan
•	 	Gestroomlijnde	autorisatieprocessen	en	

controlelogboeken
•	 	Geautomatiseerde	rapportage	over	het	

gebruik van zaadjes
• Volledige documentopslag

Vertrouwen voor u en uw patiënten
•	 	Een	robuust	getest	platform,	ontwikkeld	

volgens telebankiernormen 
•  Volledige anonimiteit van alle 
patiëntgegevens

•  Beheercapaciteit van voorgeschreven 
recepten

•	 	Orderverwerking	van	BXTA-producten	-	
geselecteerd	en	gespecificeerd	volgens	 
de hoogste normen
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webBXT	geeft	exclusieve	toegang	tot	
4D Brachytherapy met aanzienlijke 
voordelen	voor	uw	patiënt	en	afdeling.
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Het vertrouwen van zaadjesstrengen in een realtime, eenstapsprocedure die het reeds 
bewezen voordeel van strengtechnieken in twee fasen verbetert: 1,2,3

Dankzij meer dan twintig jaar onderzoek en een exclusief algoritme dat is 
ontwikkeld op basis van gegevens van meer dan 1000 behandelingen, biedt 4D 
brachytherapie uw praktijk aanzienlijke efficiëntieverbeteringen, zodat u voorop 
loopt in een patiëntgerichte en effectieve behandeling van prostaatkanker.

Voor de afdeling:
•	 	Minder	tijd	en	bemanning	nodig	in	de	operatiekamer.
•  Mogelijke toename van het aantal behandelde 
patiënten	en	verkorting	van	de	wachtlijsten	door	
geoptimaliseerde	patiëntenzorg

Voor de patiënt:
• Betere dosimetrische resultaten4 
•	 	Minder	bijwerkingen,	vooral	wat	betreft	erectiele	
disfunctie	(ED)5

•	 	Minder	risico	op	complicaties	door	de	procedure	 
of anesthesie

• Minder ongemak en angst 
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BXTA biedt brachytherapiecentra
•  Exclusieve	toegang	tot	4D	brachytherapie	via	
webBXT,	ons	e-commerce	platform	 
(www.webbxt.com)

•	 	Flexibiliteit	om	ons	productaanbod	af	te	
stemmen	op	alle	bestaande	en	toekomstige	
behandelmethoden

•	 Toegewijd	en	zeer	ervaren	team
•	 Klantenservice	in	het	VK
•	 	Training,	nascholing,	onderwijs,	onderzoek 
en	ontwikkeling

Onze diensten

BXTA biedt de meest innovatieve oplossingen op
het gebied van kankerdiagnose en -behandeling om
zorgprofessionals over de hele wereld te 
ondersteunen bij de behandeling van kanker, het 
verlengen van het leven en het creëren van betere 
kwaliteitsresultaten voor patiënten.

Bij het ontwikkelen en verfijnen van onze productlijn 
hebben we samengewerkt met toonaangevende 
brachytherapiecentra en fabrikanten. Hierdoor kunnen 
we een productassortiment leveren dat voldoet aan de 
dagelijkse behoeften zonder dat dit ten koste gaat van 
de klinische resultaten.
• 	AgX100® zaadjes
•	 Strengen
•  Voorgeladen kits
•  Brachytherapie accessoires

Over BXTA Onze producten
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