
Clinical Assistance Package
Medikal Sistem Çözümleri

Sistem işlevsellikleri ile hayat kurtaran medikal ürünlere güç katın. Clinical
Assistance Package (CAP), anestezideki verimliliği artırmak ve hataları
azaltmak için tasarlanmıştır. CAP bir anestezi iş istasyonu, bir hasta
monitörizasyon sistemi ve Hastane Bilgi Sistemini (HIS) içeren güvenli ve
birlikte çalışabilir bir sistemde sinerjiler yaratır.
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Bakım noktasında medikal cihazların birlikte çalışabilirliğinin avantajlarından yararlanın

Dräger olarak kendimizi Akut Bakımı İyileştirmeye adadık ve bağlanabilirliğin, günümüzün klinik zorluklarını
aşmada kilit bir unsur olduğuna inanıyoruz. Medikal cihazların bir sistem olarak bağlı olduğu bir Akut
Bakım geleceği hayal ediyoruz. Birbirleriyle iletişim kurarak güvenli ve emniyetli bir ortamda yeni klinik
uygulamalar sağlarlar. Clinical Assistance Package ile önlenebilir medikal hatalardan ve potansiyel olarak ciddi
verimsizliklerden kaçınmak amacıyla tasarlanan sistem işlevsellikleriyle hayat kurtaran medikal ürünlere güç
katmak için bir sonraki adımı atıyoruz.

Güvenebileceğiniz verilerle bilgiye dayalı kararlar alın

Clinical Assistance Package ile bakım noktasında, bakım sunmak üzere karar almak için ihtiyacınız olan yerde ve
zamanda klinik bilgilerin bulunurluğunu artırın. Veri olmaması veya verilerin eksik olması sonucunda oluşabilecek
advers olay riskini asgari düzeye düşürün. Sistemlerimizin sağladığı bağlamsal tedavi içgörüleri, tedavilerin
zamanında ve etkin sunulmasını destekler.

‒ Zaman ve tarih senkronizasyonu: Bağlı tüm cihazlarda aynı tarih ve zaman damgasının bulunması ile tutarlı
ve doğru belgeleme sağlayın.

‒ Akciğer açma senkronizasyonu: Anestezi uzmanına, akciğer açma manevralarını destekleyen bağlamsal
bilgiler sağlayın.

‒ HL7 dışa aktarma özellikleri: Medikal cihazlar ile elektronik medikal kayıtlar (EMR) arasında yüksek kaliteli
veri alışverişini standart bir formatta, güvenilir şekilde gerçekleştirin.

‒ EMR veri entegrasyonu: Toplanan verileri doğrudan hastanın elektronik medikal kaydında entegre edin.

Hastaya daha iyi odaklanma için iş akışı yardımı alın

Clinical Assistance Package, operasyon teknolojilerine daha az zaman harcanması ve en önemli olana
odaklanmak üzere daha fazla zaman kalması için tedavi yardımı sunar. Teknik kesintileri ve potansiyel hata
kaynaklarını azaltarak hasta güvenliğini artırın. Cihazların gerçekleştirdiği prosedürleri ve iş adımlarını otomatik
hale getirerek rutin tedavileri başlatıp durdurma konusunda personelin yükünü azaltın.

‒ ADT verilerini alma: Bir düğmeye basarak EMR'den hastanın fizyolojik verilerini alın.
‒ Ortak alarm duraklatma: Monitörün veya anestezi cihazının ses duraklatma düğmesine basarak iş

istasyonunun tüm alarmlarını susturun.
‒ Kardiyak baypas modu: Bağlı tüm monitörlerin alarm ayarlarını, eşzamanlı olarak girişimsel bağlama

uyarlayarak gereksiz alarm miktarını azaltın.
‒ Gündüz/gece modu senkronizasyonu: Tüm ekranların ve kokpitlerin renklerini ve aydınlatmasını eşzamanlı

olarak klinik senaryoya uyarlayın.
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Verilerinizi güvende, ağınızı koruma altında tutun

Clinical Assistance Package ile siber güvenliği iyileştirerek izinsiz kişilerin kötü amaçlı eylemlerini engellemek
suretiyle hastane varlıklarını ve hassas bilgileri suiistimal edilmekten koruyun.

‒ Standartlaştırılmış iletişim: TLS sertifikası yönetimi ile daha az entegrasyon çabası ve ağa bağlı cihazlara
erişimi garanti eden geleceğe hazır ölçeklenebilir ve güvenli bir sistem.

‒ Şifreli veri aktarımı: Ağda ve farklı cihazlar arasında güvenli iletişim, sertifikalı uçtan uça şifreleme ile
sağlanır.

‒ Sorunsuz bağlanabilirlik: Gerçek zamanlı olarak güvenli, çift yönlü veri alışverişi ile medikal cihazlar arasında
sorunsuz iletişim sağlarız.

Hizmet Odaklı Cihaz Bağlanabilirliğine (SDC) dayalı standartlaştırılmış iletişim

Clinical Assistance Package donanımlı Dräger SDC sertifikalı cihazlarda uygulanan hizmet odaklı cihaz
bağlanabilirliği konseptleri, ISO/IEEE 11073-SDC standardı ailesinin konseptlerine dayanır. Açık medikal cihaz
bağlanabilirliğine yönelik ISO/IEEE 11073-SDC standardı, medikal cihazların ve bilgi sistemlerinin birlikte
çalışabilirliğini sağlayarak ve teknolojileri entegre etmenin karmaşıklığını azaltarak hastanede güvenli ve dinamik
bağlanabilirliği mümkün kılmak üzere tasarlanmıştır.
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API

HL7

Infinity Gateway

Hastane Bilgi Sistemi

ServiceConnect Ağ Geçidi

SDC Ağı

Connectivity Converter
CC300

İş istasyonu bileşenleri, çift yönlü veri alışverişi gerçekleştirerek değer katan sistem özellikleri sağlar. Ayrıca, hastane ağındaki bilgi
sistemleri Dräger bakım noktası cihazlarına bilgi gönderebilir ve bunlardan bilgi alabilir.

Sistem parçaları
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Dräger Perseus® A500

Anestezi iş akışınızı optimize etmek için tüm dünyadan uzmanlarla birlikte
geliştirilmiş öncü bir anestezi ekipmanı konseptinde, benzersiz ventilatör
teknolojisini, en yeni ergonomi ve sistem entegrasyonu yaklaşımlarıyla
birleştirmenize olanak tanır.
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Dräger Atlan® A350/A350 XL

Her ameliyathanede birinci sınıf güvenliğe sahip bir anestezi cihazı
platformu bulunmasının esnekliğini düşünün. Kapsamlı klinik özellikler
seti ve kanıtlanmış ventilasyon kalitesiyle Atlan, tüm hastalar ve cerrahi
prosedürler için ideal anestezi iş istasyonudur. Platform tasarımı, çoğu
alan koşulunda tam esneklik sunar. A350/A350 XL, otomatik taze gaz
bileşimi kontrolü sunan elektronik gaz mikseri ile donatılmıştır.
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Infinity® Acute Care System

Infinity® Acute Care System ile klinik iş akışınızı dönüştürün. Çoklu
parametre monitörü, ağa bağlı medikal iş istasyonu ile entegre olarak
size gerçek zamanlı yaşamsal bulguları verir, kapsamlı bir yelpazede
hasta bilgileri ve bakım noktasında güçlü analiz araçları için klinik
hastane sistemleri ve veri yönetimi uygulamalarına erişim sunar.
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Connectivity Converter CC300

Connectivity Converter CC300 ile medikal bir cihazdan sorunsuz
ve güvenli veri dışa aktarımı sağlayın. Bu arayüz modülü sayesinde
standartlaştırılmış bilgiler, medikal cihazlar arasında ve hastane
bilgi sistemleri ile paylaşılabilir. Akut bakım iş akışlarının verimliliğini
artırmak üzere manuel belgeleme çabalarını azaltırken klinik verilerin
bulunurluğunu iyileştirin.
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Infinity® Gateway Suite Server Yazılımı

Infinity® Gateway, Infinty Network ve mevcut IT altyapısı arasında
sorunsuz bir entegrasyon sağlayan açık, standart tabanlı bir yazılım
paketidir. Paket, Infinity Network ile diğer hastane sistemleri arasında
hasta bilgileri alışverişini kolaylaştıran uygulamalar, arayüzler ve veri
erişim araçlarından oluşur.
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Dräger Gas Consumption Analytics

Gas Consumption Analytics ile anestezik gaz tüketiminizi daha iyi
anlayın. Pano üzerinden bağlı Dräger anestezi cihazlarınızdan kilit klinik,
finansal ve çevresel bilgiler edinin. Bakım sunumunu iyileştirmek ve
departman maliyetlerini azaltmak için Gas Consumption Analytics ile taze
gaz akışından hastanın alım oranına kadar her şeyi yönetin.
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Mobile Patient Watch

Her an, her yerde hasta bilgilerine erişin. Mobile Patient Watch
ile standart web tarayıcılarını kullanarak Infinity Ağındaki hasta
monitörizasyon ve terapi cihazı verilerine erişebilirsiniz. Web etkin
bir cep telefonu veya masaüstü bilgisayar üzerinden hastanın Infinity
monitör ve entegre ventilatör veya anestezi iş istasyonundan neredeyse
gerçek zamanlı monitörizasyon dalga formlarını ve solunum verilerini
görüntüleyebilirsiniz.
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Dräger SmartPilot® View

Yazılım, anestezik ilaçların karmaşık sinerjilerini görselleştirir ve
genel anestezinin hem mevcut durumu hem de beklenen seyri için
farmakodinamik modellemeye göre etkilerini tahmin eder. SmartPilot
View, anestezik ilaçların daha hassas ve hasta için optimize edilmiş
titrasyonu kararını desteklemek için soyut cihaz verilerini kapsamlı görsel
bilgilere dönüştürür.
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Kapsamlı Hizmetler

Ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca 360° Hizmet
Dräger çok çeşitli hizmet çözümleri sunar. Yüksek kaliteli medikal
ekipman tasarımcısı ve üreticisi olarak Dräger sistemlerinizi kuracak
ve tüm yaşam döngüsü boyunca en iyi performansı sunabilmeleri için
gereken bakımları yapacak özel bilgi, deneyim ve becerilere sahibiz.
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CAP Destekli Cihaz Cihaz Yazılımı İletişim Protokolü
Perseus A500 anestezi cihazı yazılım sürümü 2.01'den itibaren MEDIBUS.X
Atlan A350/A350 XL anestezi cihazı yazılım sürümü 1.01'den itibaren MEDIBUS.X
Infinity Acute Care System (üçüncü nesil
kokpitli) hasta monitörizasyonu

sürüm VG 7.1 MEDIBUS.X

Connectivity Converter CC300 sürüm 1.0 MEDIBUS.X ve Dräger Sertifikalı SDC
Infinity Gateway Suite Server Yazılımı sürüm VF9.0 Infinity ve Dräger Sertifikalı SDC

Ayrıntılı teknik özellikler için CAP destekli cihazların Kullanım Kılavuzlarına bakın.
Dräger adı ve logosu, Atlan, Infinity, Movita ve Perseus, Dräger'in ticari markalarıdır.
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

Üretici firma:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Almanya

TÜRKİYE
Draeger Medikal Tic.
ve Servis A.Ş.
Esentepe Mah. Milangaz
Cad. No:75/A 109
34870 Kartal – İstanbul
Tel +90 216 469 05 55
Faks +90 216 469 05 60
info.turkiye@draeger.com
.

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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