
Clinical Assistance Package
Medische Systemen

Maak levensreddende medische producten nog effectiever met behulp
van systeemfunctionaliteit. Het Clinical Assistance Package (CAP)
is ontwikkeld om de efficiëntie binnen de anesthesie te verhogen
en fouten te verminderen. CAP maakt synergie mogelijk binnen een
veilig en interoperabel systeem bestaand uit een werkstation, een
patiëntbewakingssysteem en het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS).
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Benut de voordelen van interoperabiliteit van medische apparatuur tijdens de behandeling

Bij Dräger streven wij naar het verbeteren van acute zorg en wij geloven dat connectiviteit een belangrijke rol
speelt om de huidige uitdagingen in de zorg het hoofd te kunnen bieden. Wij voorzien een toekomst voor
de acute zorg waar medische apparaten tot één systeem verbonden zijn. Deze apparaten werken met elkaar
samen, in een veilige en betrouwbare omgeving en maken zo nieuwe klinische toepassingen mogelijk.

Met het Clinical Assistance Package zetten we de volgende stap door levensreddende medische producten te
voorzien van krachtige systeemfunctionaliteit, bedoeld om vermijdbare medische fouten en mogelijke ernstige
inefficiënties te voorkomen.

Onderbouw de besluitvorming met betrouwbare gegevens

Door een betere beschikbaarheid van gegevens rond om de patiënt heeft u bij het nemen van beslissingen
toegang tot meer informatie, waar en wanneer u dat nodig hebt. Verhoog de patiëntveiligheid door directe
toegang tot een uitgebreide klinische database, bij de besluitvorming en beperk zo het risico op ongewenste
gebeurtenissen als gevolg van ontbrekende of onvolledige gegevens. Door onze systemen geboden inzichten
in contextuele therapie ondersteunen de tijdige inzet en effectiviteit van therapieën.

‒ Tijd- en datumsynchronisatie: Zorgt voor consistente en nauwkeurige documentatie door dezelfde datum en
tijd te hanteren voor alle aangesloten apparaten.

‒ Synchronisatie van longrecruitment: Geeft de anesthesist contextuele informatie ter ondersteuning van
longwervingsmanoeuvres.

‒ HL7-uitvoerfunctionaliteit: Wissel op betrouwbare wijze hoogwaardige gegevens uit tussen medische
apparatuur en het EPD in een gestandaardiseerd formaat.

‒ EPD Data Integratie: Integreer verzamelde gegevens rechtstreeks in het elektronisch medisch dossier van
de patiënt.

Ontvang workflow-ondersteuning voor een betere focus op de patiënt.

Met automatisering en workflow-ondersteuning bent u minder tijd kwijt aan de bediening van apparaten
en programma's en heeft u meer tijd om u te focussen op datgene wat echt belangrijk is. Optimaliseer de
patiëntveiligheid door technische verstoringen en daarmee gepaarde potentiele fouten terug te dringen. Belast
personeel minder met het opstarten en beëindigen van routinetherapieën door procedures en arbeidsintensieve
stappen voor apparaten te automatiseren.

‒ Overname ADT-gegevens (patiëntmutaties): Neem met één druk op de knop de fysiologische gegevens
van de patiënt over uit het EPD.

‒ Gemeenschappelijke alarmpauze: Demp alle alarmen van het werkstation met de Audiopauze-knop van de
monitor of die van het anesthesieapparaat.

‒ Hart-longmachine modus Pas de alarminstellingen voor alle aangesloten monitoren gelijktijdig aan de
interventie-context aan en reduceer onnodige alarmen.

‒ Synchronisatie dag-/nachtmodus: Pas de kleuren en helderheid van alle schermen en cockpits tegelijkertijd
aan aan het klinische scenario.
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Beveilig gegevens en bescherm uw netwerk

Met veilige connectiviteit in het hele ziekenhuis wordt de communicatie tussen apparaten en systemen op het
netwerk encrypted, zodat de gegevens veilig blijven. Zorgt voor hoogwaardige zorg ondersteund door medical-
grade data in realtime Optimaliseer de cybersecurity om u te wapenen tegen kwaadaardige indringers en
bescherm bedrijfsmiddelen van het ziekenhuis en gevoelige informatie tegen misbruik.

‒ Gestandaardiseerde communicatie: Minder integratie-inspanningen en een toekomstbestendig, schaalbaar
en veilig systeem dat de toegang tot netwerkapparatuur garandeert dankzij TLS certificaatbeheer.

‒ Versleutelde gegevensoverdracht: Veilige communicatie op het netwerk en tussen de verschillende
apparaten wordt mogelijk gemaakt door gecertificeerde end-to-end encryptie.

‒ Naadloze connectiviteit: Met veilige, realtime gegevensuitwisseling in twee richtingen maken we naadloze
communicatie tussen medische apparaten mogelijk.

Optimaliseer uw systeemprestaties

Met netwerkgebaseerde diensten voor alle aangesloten apparaten optimaliseert u de systeemprestaties
en wordt gegevensanalyses mogelijk voor een efficiënt beheer van uw medische apparatenpark. Verhoog
de operationele efficiëntie en bekijk historische en realtime apparaatgegevens om prestatieproblemen
te voorkomen en huidige problemen te corrigeren. Bedrijfskosten beperken via externe en op gegevens
gebaseerde services

‒ Analyse van gasverbruik: Ontdek de op data gebaseerde optimalisatiemogelijkheden voor de aankoop en
het gebruik van dampvormige anesthetica in de OK op basis van recent ontwikkelde rapportmodellen.

‒ Analyse van de alarmhistorie: Ervaar helderheid in de geschiedenis van alarmen die zijn opgetreden op de
geconnecteerde apparaten en gebruik de nieuwe rapporten voor alarmmanagement.

Gestandaardiseerde communicatie gebaseerd op Service-oriented Device Connectivity (SDC)

Het servicegeoriënteerde connectiviteitsconcept die is geïmplementeerd in Dräger SDC-gecertificeerde
apparaten zijn gebaseerd op die van de IEEE 11073 SDC-standaard familie. De IEEE 11073 SDC-standaard
voor open connectiviteit van medische apparaten is bedoeld om veilige en dynamische connectiviteit in het
ziekenhuis mogelijk te maken, waardoor interoperabiliteit van medische apparaten en informatiesystemen
mogelijk wordt en de complexiteit van integratietechnologieën wordt verminderd.
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API

HL7

Infinity Gateway

Ziekenhuisinformatiesysteem

ServiceConnect Gateway

SDC netwerk

Connectivity Converter 
CC300

Het werkstation kan bidirectioneel gegevens uitwisselen, waardoor waardevolle systeemfunctionaliteit ontstaat. Bovendien kunnen
informatiesystemen op het ziekenhuisnetwerk informatie verzenden naar en ontvangen van Dräger apparaten rondom de patiënt .

Systeemonderdelen

D
-6

83
3-

20
11

Dräger Perseus® A500

Combineer bewezen beademingstechnologie met de nieuwste
trends op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, ergonomie en
systeemintegratie, met ons geavanceerd anesthesie toestel dat is
ontwikkeld in samenwerking met deskundigen uit de hele wereld om uw
anesthesie werkzaamheden te optimaliseren en te stroomlijnen.
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Dräger Atlan® A350/A350 XL

Stelt u zich eens voor: de flexibiliteit van één anesthesieplatform met
hoogwaardige veiligheid in elke OK. De uitgebreide set klinische
functies en bewezen beademingskwaliteit maken Atlan tot het ideale
anesthesie-werkstation voor alle patiënten en chirurgische procedures.
Het platform biedt volledige flexibiliteit voor de verschillende ruimtelijke
omstandigheden. De A350/A350 XL is voorzien van een elektronische
gasmixer met automatische versgasregeling.
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Infinity® Acute Care System

Transformeer uw klinische workflow met het Infinity® Acute
Care System. De patiëntenmonitor is geïntegreerd met het op
het netwerk aangesloten medical-grade werkstation en biedt u
realtime vitale functies, toegang tot klinische ziekenhuissystemen
en gegevensbeheerapplicaties voor een uitgebreid scala aan
patiëntinformatie en krachtige analysetools aan het bed.
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Connectivity Converter CC300

Het delen van informatie tussen medische apparaten en klinische
informatiesystemen verhoogt de efficiëntie van zorgverlening. De
Connectivity Converter CC300 stelt Dräger apparatuur rondom de
patiënt in staat te communiceren met elkaar en met systemen in het
bestaande klinische netwerk van het ziekenhuis.
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Infinity® Gateway Suite

Haal het maximale resultaat uit uw klinische informatiesystemen.
Integreer data van Dräger bewakings- en therapieapparaten met
laboratoriumresultaten, vermeldingen in elektronische medische
dossiers en klinische informatiesystemen op alle afdelingen van
het ziekenhuis. Met Infinity® Gateway-toepassingen, -interfaces en
developer tools kunt u gegevens uitwisselen voor een vollediger beeld
van uw patiënten.
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Uitgebreide services

360° services voor de complete levenscyclus van het product
Dräger biedt een breed scala aan service oplossingen. Als ontwerper
en fabrikant van hoogwaardige medische apparatuur beschikken wij
over de kennis, ervaring en vaardigheden nodig voor voor het installeren
en onderhouden van uw Dräger-systemen, zodat deze gedurende hun
gehele levensduur optimaal presteren.
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CAP-ondersteund apparaat Apparaatsoftware Communicatieprotocol
Anesthesieapparaat Perseus A500 vanaf softwareversie 2.01 MEDIBUS.X-protocol
Anesthesieapparaat Atlan A350/A350 XL vanaf softwareversie 1.01 MEDIBUS.X-protocol
Infinity Acute Care System (met derde
generatie cockpit) patiëntbewaking

versie VG 7.1 MEDIBUS.X-protocol

Connectivity Converter CC300 versie 1.0 MEDIBUS.X-protocol en door Dräger
gecertificeerde SDC

Infinity Gateway Suite Server-software versie VF9.0 Infinity en door Dräger gecertificeerde
SDC

Technische specificaties vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de CAP-ondersteunde apparaten.
De naam en het logo van Dräger, Atlan, Infinity, Movita en Perseus zijn handelsmerken van Dräger.
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

Producent:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lubeck, Duitsland

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 874
2700 AW Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com
.

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

91
 0

8 
19

1 
| 

19
.1

2-
1 

| 
H

Q
 |

 P
P 

| 
O

nd
er

he
vi

g 
aa

n 
w

ijz
ig

in
ge

n 
| 

©
 2

01
9 

D
rä

ge
rw

er
k 

AG
 &

 C
o.

 K
G

aA


