
Dräger Gas Consumption Analytics
Data-gestuurde Oplossingen

Krijg zicht op uw anesthesiegasverbruik met Gas Consumption Analytics.
Het dashboard biedt belangrijke klinische, financiële en milieu-inzichten
op basis van uw aangesloten anesthesietoestel van Dräger. Met Gas
Consumption Analytics kunt u alles beheren, van de versgasflow tot
de uptake door de patiënt, om uw zorgverlening te verbeteren en
afdelingskosten te verlagen.
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Verbruik van dampvormige  

anesthetica

Geeft het verbruik en de  

bijbehorende kosten weer per  

dampvormig anestheticum dat op een 

afdeling wordt gebruikt.

CO2-equivalent

Inzichten in hoe het 

anesthesiegasverbruik zich 

vertaalt in vervuiling, uitgedrukt  

als koolstofdioxide-equivalent.

Toegediende versgasflows

Geeft transparantie over  

de toegediende flows en biedt 

een basis voor de implementatie 

van low flow- en minimal  

flow-praktijken.

Efficiëntie

Indicatie van de gemiddelde 

versgasflow, het 

anesthesiegasverbruik en de 

uptake door de patiënt.

Financiële transparantie

Gemiddelde kosten per 

minuut en interventie 

fungeren als economische 

prestatie-indicatoren.

Beschikbaar op 

Dräger Connect



Voordelen
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Duidelijkheid over uw anesthesiegasverbruik

Haal klinische en economische inzichten uit het anestheticaverbruik van uw Dräger Perseus® A500 en
Atlan® anesthesietoestellen. Zorg voor duidelijkheid over verbruik, opname, efficiëntie, kosten en toegepaste
versgasflows als basis om de kosten van anesthesie te verlagen.

Berekening van CO2-equivalent

Gas Consumption Analytics zorgt voor transparantie en brengt de vervuiling in beeld die wordt veroorzaakt door
verbruikte anesthetica. Dampvormige anesthetica kunnen een aanzienlijk groter schadelijk effect op het klimaat
hebben dan koolstofdioxide. Door berekening van het CO2-equivalent en de afstand die een auto hiervoor moet
afleggen, kunt u zich hiervan snel een beeld vormen.

Indicatie van versgasflowinstellingen

Gas Consumption Analytics biedt een overzicht van de flowinstellingen die worden gebruikt tijdens
anesthesieprocedures. Dit geeft u de mogelijkheid om low flow- en minimal flow-praktijken te implementeren
die de patiënt beschermen. Dit beleid is geschikt voor het handhaven van een optimale ademgastemperatuur en
het op peil houden van de bevochtiging van beademingslucht. Dit ondersteunt een longprotectieve beademing
van patiënten.

Mogelijkheid tot gegevensexport

Voor specifieke rapportagedoeleinden of verdere analyse kunt u de verzamelde gegevens vanuit Dräger
Connect naar een spreadsheet exporteren.

Hoog niveau van gegevensbeveiliging

De Dräger Connect-oplossing in de cloud is ontworpen met beveiliging en privacy van gegevens als
uitgangspunt. Toestelgegevens worden overgedragen, verzameld en geanalyseerd. Gegevens worden veilig
verzonden van de ServiceConnect® Gateway die in het ziekenhuisnetwerk geïnstalleerd is via een beveiligde
VPN-tunnel naar de Microsoft® Azure-opslag in de cloud. Geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot de
diensten van Dräger Connect vanaf desktopcomputers of mobiele apparaten via een beveiligde verbinding met
de cloudserver.

Toegankelijk op Dräger Connect: ons centrale platform voor uw digitale diensten

Dräger Connect is uw cloudgebaseerde pakket van digitale diensten waarmee datagedreven besluitvorming
mogelijk wordt gemaakt. Behalve de OR Companion biedt Dräger Connect tot dusver ook dashboards voor de
analyse van uw apparatenpark, OK-gereedheid en alarmbeheer.



Een centraal overzicht om het anesthesiegasverbruik te analyseren
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Krijg zicht op het verbruik van anesthesiegassen met Gas Consumption Analytics. Beheer alles – van versgasflow tot de uptake door de
patiënt – om uw zorgverlening te verbeteren en afdelingskosten te verlagen.

Bekijk gedetailleerde informatie over het gasverbruik op apparaatniveau voor alle aangesloten Perseus® A500 en Atlan® toestellen. De
gegevens kunnen in een oogwenk worden geëxporteerd als CSV-bestand voor verdere verwerking.
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Gegevens over het gasverbruik van aangesloten Perseus® A500 en Atlan® anesthesietoestellen worden samengevoegd in dit centrale
dashboard om waardevolle inzichten te bieden waarmee het verbruik van dampvormige anesthetica kan worden verminderd.

Systeemonderdelen
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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.



Systeemonderdelen
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Dräger Atlan® A300/A300 XL

Stelt u zich eens voor: de flexibiliteit van één
anesthesieapparaatplatform 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 platformontwerp biedt volledige flexibiliteit
voor de verschillende ruimtelijke omstandigheden. De A300/A300 XL is
voorzien van een mechanische gasmixer.
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Dräger Atlan® A350/A350 XL

Het nieuwe platform biedt flexibiliteit voor de meeste ruimtelijke
omstandigheden. De zeer nauwkeurige pistonventilator ondersteunt
longprotectieve beademingsmaatregelen en een uitgebreide set
parameters helpt bij de besluitvorming. De Atlan A350/XL kan met een
netwerk verbonden worden voor bidirectionele en veilige communicatie
met andere genetwerkte apparaten, zodat data en informatie kunnen
worden gedeeld om de efficiëntie en veiligheid te verhogen.
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ServiceConnect® Gateway

De ServiceConnect® Gateway (SCG) ondersteunt de uptime
van Dräger-producten door toegang tot logbestanden, distributie
van firmware via het netwerk, beheer van TLS-certificaten en IT-
ondersteuning op afstand mogelijk te maken. Ook diensten op het
gebied van Data Analytics worden gefaciliteerd. De SCG is een
servertoepassing die binnen de IT-infrastructuur van het ziekenhuis
op standaard Windows-besturingssystemen draait. Hiervoor is een
permanente internetverbinding met Dräger vereist die gebruikmaakt van
geavanceerde beveiligde netwerkcommunicatie.



Verwante producten
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Dräger Alarm History Analytics

Krijg doorlopende inzichten uit uw klinische alarmen met Alarm
History Analytics. Deze oplossing ondersteunt uw strategie voor
alarmmanagement en biedt een analyse op maat van de alarmen die
worden gegeven door uw Infinity® patiëntmonitoren. Stel de oorzaken
vast van grote aantallen alarmen op uw afdelingen en monitor via het
dashboard de resultaten van tegenmaatregelen in de loop van de tijd.
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Dräger OR Companion

Controleer de live status van uw operatiekamers en ondersteun een
effectief beheer van de OK-afdeling met de OR Companion. Upgrade
de oplossing met de Self-Test Tracker-optie om werkprocessen van de
gebruikers voor de dagelijkse testprocedure van het anesthesietoestel
te stroomlijnen, patiënten te beschermen en een hoge uptime te
bewerkstelligen.
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Device Utilization Analytics

Combineer op één plek alle relevante apparaatinformatie over het
gebruik van uw gekoppelde Dräger-oplossingen. Device Utilization
Analytics biedt u inzicht in het gebruik van geïnstalleerde apparatuur
om u te helpen bij uw aankoopbeslissingen. Voor betere cybersecurity
en prestaties kunt u eenvoudig de livestatus van apparatuur bewaken,
historische informatie bekijken en de huidige software van uw medische
apparaten controleren.



Technische gegevens
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Vereisten van pc-apparatuur voor weboplossing
Desktop-/ laptophardware Full HD-scherm (1920 x 1080 pixels) aanbevolen voor de beste

visuele prestaties
Desktop-/laptopbesturingssystemen Windows 7 of hoger
Aanbevolen webbrowser Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome

(voor Windows-gebaseerde systemen)
Internetverbinding Internettoegang via een webbrowser moet beveiligde verbindingen

(https) ondersteunen en cookies toestaan

Systeemvereisten
Compatibele apparaten Perseus® A500, Atlan® A300, Atlan® A300 XL, Atlan® A350,

Atlan® A350 XL
Perseus® A500-softwareversie Versie 1.13 of hoger

Softwareversie Atlan®-familie Versie 1.0 of hoger

ServiceConnect® Gateway (SCG)-serverplatformvereisten*

ServiceConnect® Gateway-softwareversie Versie 2.12.4 of hoger
Systeemhost Werkstation of gelijksoortige virtuele machine (VM)
Besturingssysteem Windows 64-bits (Windows 10 x64,

Windows Server 2016 R2 x64 of hoger aanbevolen)
Browser (voor SCG-configuratie-interface) Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
CPU Recente multi-core CPU met 2GHz of hoger
Opslag Minimaal 25 GB vrije ruimte op de harde schijf voor SCG-

toepassing
Geheugen Minimaal 8 GB RAM
Video 1280 x 1024 of hoger, 32 kleuren of meer
Netwerk Twee ethernet-adapters (voor verbinding met netwerk van

medische apparaten en internet/ziekenhuisnetwerk)
Uninterruptible Power Supply (UPS; optioneel) Aanbevolen om continue werking te garanderen tijdens

kortstondige stroomonderbrekingen en om het systeem te
beschermen tegen stroomstoringen

* CPU- en geheugenvereisten kunnen verschillen afhankelijk van het aantal aangesloten en bewaakte apparaten

Aanvullende vereisten voor de klantinfrastructuur
Internetverbinding Er is een internetverbinding vereist om een beveiligde

en versleutelde verbinding tot stand te brengen voor
gegevensoverdracht en gatewaycommunicatie

VPN-verbinding (optioneel) Een VPN-verbinding (klant-VPN of site-to-site) via de Dräger
ServiceConnect® RDC-infrastructuur (Remote Data Connection)
voor eenvoudige en beveiligde toegang op afstand en IT-
systeembewaking wordt op aanvraag geïnstalleerd.

Microsoft, Windows, Windows Server en Edge zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
Chrome is een geregistreerd handelsmerk van Google.
Firefox is een geregistreerd handelsmerk van Mozilla Foundation.
De naam Dräger, het Dräger-logo, Infinity, Atlan, Perseus en ServiceConnect zijn geregistreerde handelsmerken van Dräger.



Opmerkingen
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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
.
BELGIQUE
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 40
mtbe.info@draeger.com
.

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