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Protect your Patient

Cardioprotective Haemodialysis

The reduction of risk factors for cardiovascular 

diseases (CVD) is core to the development of dialysis 

systems and products at Fresenius Medical Care. 

Outstanding cardioprotection must be reflected 

in all levels of product development and application.

Wide-ranging cardioprotection

There have been tremendous improvements in the  

quality and efficacy of haemodialysis (HD) therapy in 

recent years. Despite this, cardiovascular diseases 

(CVD) remain the leading cause of death for patients 

with end-stage renal disease (ESRD).

Services

Over 30 years experience in dialysis

at your service.

	Project planning and consulting

	Training and Education

	Technical Services

	Water Quality Service (WQS)

	Medical Information Services

Products

State-of-the-art technologies enable advanced

cardioprotective therapies.

		CorDiax Product line: 

– 5008 CorDiax and 5008S CorDiax  

– FX CorDiax dialysers 

– BCM-Body Composition Monitor

		Classix Product line: 

– 4008S classix 

– FX classix dialysers

	Therapy Data Management System (TDMS)

	Online Purification Cascade® (OPC)

Cardioprotective
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Kardioprotektív Hemodialízis

Védje betegét!

Kardioprotektív hemodialízis Széleskörű szívvédelem

A Fresenius Medical Care számára a kardiovaszkuláris 

betegségek (CVD) rizikófaktorainak csökkentése 

 kulcsfontosságú a dialízis készülékek és a dialízis 

 termékek fejlesztése során. A magas színvonalú 

 szívkímélő termékfejlesztés és alkalmazás valamennyi 

szinten kitüntetett szerepet kap.

A hemodialízis kezelés (HD) minőségének és hatékony-

ságának növelése területén óriási fejlődés ment 

 végbe az elmúlt években. Ennek ellenére továbbra is a 

kardiovaszkuláris betegségek jelentik a végstádiumú 

vesebetegségben (ESRD) szenvedő emberek vezető 

halálokát.

Szolgáltatások

Több mint 30 év dialízis területén szerzett 

tapasztalat az Ön szolgálatában.

£ Projekt tervezés és konzultáció 
£ Oktatás és képzés 
£ Műszaki szolgáltatások 
£ Vízminőség kezelés (WQS) 
£ Orvosi Információs Szolgáltatások 

Termékek

A legkorszerűbb technológiák teszik lehetővé 

a fejlett szívkímélő terápiák alkalmazását. 

£ CorDiax termékskála: 

 • 5008 CorDiax és 5008S CorDiax 

 • FX CorDiax haemodiafilter

 • BCM - Testösszetételt Elemző Monitor
£ Classix termékskála:

 • 4008S Classix

 • FX Classix dializátor 
£ Terápiás Adatkezelő Rendszer (TDMS) 
£ Online Purification Cascade® (OPC) 



Moreover, both overall and cardiovascular mortality  

are markedly greater in ESRD patients than in the  

general population. This is why we put Cardio

protective Haemodialysis on the SPOT. A compre

hensive approach that includes services, products 

and therapies is needed to achieve the best therape

utic performance – meaning improved clinical out

comes and better quality of life, enhanced control of 

therapy costs, and simpler, safer handling.

Outcomes

Achieving better outcomes with cardioprotective  

therapies.

	Reduced mortality risk

	Fewer cardiovascular complications

	Optimised use of resources

Therapies

Cardioprotective therapies designed by the 

world market leader in haemodialysis.

	HighFlux dialysis

	ONLINE HDF 

	Advanced Fluid Management

Haemodialysis
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Kardioprotektív Hemodialízis

Ezen felül a végstádiumú vesebetegek (ESRD) esetében 

mind az általános, mind a kardiovaszkuláris  eredetű 

mortalitás szignifi kánsan nagyobb, mint az  általános 

 populációban. Ezért is helyezzük KÖZPONTBA a 

 kardioprotektív hemodialízist. Az átfogó megközelítés, 

mely magában foglalja mindazon szolgáltatásokat 

és termékeket valamint terápiákat, melyek a legjobb 

terápiás teljesítmény eléréséhez szükségesek – 

 mindez jobb klinikai eredményeket és életminőséget, 

a  terápiás költségek fokozottabb ellenőrzését, 

 valamint egyszerűbb, biztonságosabb kezelést jelent. 

Eredmények

A kardioprotektív terápiák alkalmazásával 

jobb eredmények érhetők el.

£ Csökkenő halálozási kockázat 
£ Kevesebb kardiovaszkuláris komplikáció 
£ Az erőforrások optimalizált felhasználása 

Terápiás lehetőségek

A kardioprotektív terápiákat a hemodialízis 

területén a világ piacvezetője fejlesztette ki. 

£ HighFlux dialízis 
£ HighVolumeHDF ®

£ Fejlett Folyadék Kezelés 



Napjaink dialízis központja

A mindennapi orvosi és ápolói tevékenységek 

mellett egyre több időt fordítunk a kezelések 

dokumentálására. Ezen dokumentáció mennyi-

sége valószínűleg még tovább nő a jövőben. 

Mindezt a betegek növekvő száma és a doku-

mentálás iránt növekvő igény jelzi a dialízis 

 központokban. 

Az információ és adatkezelés során 
egyre növekvő igényeket elégítünk ki.

Ezek a fejlesztések a célzott adatkezelést még 

inkább előtérbe helyezték. Az adatok manuális 

 kezelése magasabb adminisztrációs költségeket 

jelent, valamint értékes erőforrásokat von el. 

A magas szinten automatizált adatkezelési 

 rendszer lehetővé teszi: 

 Az erőforrások optimalizálását 

 A pontosabb adatgyűjtést 

 Az adatmegosztást  PRODU
C
T
S



Terápiás Adatkezelő Rendszer (TDMS)
Az integrált megoldás 

A szükséges munkaeszközökön túl egy ilyen rendszer 

professzionális és individuális tervezése, installációja 

és karbantartása fontos annak érdekében, hogy az 

interdiszciplináris szakmai csoportokhoz igazított 

szoftver megoldásokat hatékonyan és célzottan hasz

náljuk fel.

A Terápiás Adatkezelő Rendszer – TDMS – könnyen 

integrálható a már meglévő munkafolyamatokhoz, 

támogatja a felhasználót a mindennapi munkavégzés 

során, mint például az ultrafiltráció beállítása, a dialí

zishez szükséges fogyóanyagok előzetes programo

zása és a kezelések dokumentálása. 

Egyszemélyi felelősség, mely vonatkozik az appliká

ciók használóinak első és ismétlő képzéseire egya

ránt. Egy kontakt személy felelős mind az installáció 

koordinálásáért, mind az integrált rendszer folyama

tos támogatásáért.

A Terápiás Adatkezelő Rendszer (TDMS) mint egy 

teljesen integrált megoldás problémamentes kapcso

latot jelent a dialízis világa és az információs tech

nológia között, mely a dialízis központokban dolgozó 

szakembereket a megfelelő eszközzel ruházza fel.

A növekvő igényekre adott válasz: a megfelelő szolgáltatások hatékonyabbá teszik  
az Ön munkáját segítő eszközöket.

A növekvő igényekre adott válasz: a dialízis központokban a megfelelő  
munkaeszközök és folyamatok biztosítása az egészségügyi személyzet számára

TDMS – Terápiás Adatkezelő Rendszer 
Modulszerű megoldásunk 

 A dialízis készülékek előzetes programozása és 

a dialízishez szükséges eszközök előkészítése 

 A kezelési folyamatok dokumentálása 

 A dialízis során végzett laboratóriumi tesztek 

dokumentálása 

 A felhasznált gyógyszerek dokumentálása 

 Az eredmények dokumentálása 

 Az előre meghatározott munkafolyamatok 

 dokumentálása

 A kezelési folyamat során előforduló bármely 

 változás rögzítése 

A Terápiás Adatkezelő Rendszer (TDMS) egy 

olyan rugalmas rendszer, mely támogatja a 

 kórházakban és dialízis központokban keletkező 

egyéni igények munkafolyamatait. Az ön min

dennapi feladataiban hatékony és biztonságos 

támogatást nyújt.

A Monitorozás területén

 A beteg súlyának rögzítése a dialízis indítása 

előtt, majd azt követően 

Monitoring 
a dialízis központban 

Személyzet

BetegkártyaHálózat40085008S CorDiax5008 CorDiax

Terápiás monitor

Személyzet
Otthon dializált 

betegek
Külső vérnyomás
mérő monitorok

Analizáló 
készülékekMérleg

A Klinikai Adatkezelési terület

 A dialízis kezelés instrukcióinak létrehozása  

és feldolgozása 

 Gyógyszerelési instrukciók létrehozása  

és  feldolgozása 

 Adminisztrációs adatok karbantartása 

 Laboratóriumi adatok karbantartása és 

 értelmezése 

 Jelentések elkészítése és orvosi leletek megírása 

 A belső és a külső minőségbiztosítás támogatása

 Egyszerre több központ kezelési képessége

 Fejlett adatanalizáló és jelentéskészítő képesség 

 Beteg és klinikai szinten történő kezelés  

és gyógyszerelés tervezés 

A Vállalati Adatkezelés területe

 Magasabb szintű kórházi információs 

 rendszerekkel (HIS) való kommunikáció 

 Olyan alap üzleti folyamatok támogatása a 

 kórházakban, mint a számlázási és kezelési 

dokumentáció az elektronikus egészségügyi 

 nyilvántartó rendszerekben 

Klinikai Adatkezelés 
a dialízis központokban

Vállalati Adatkezelő rendszer
a kórházban

Gyógyszerelés 
Orvosi  

jelentéskészítő 
rendszerek 

Klinikák
Jelentések  
készítése

Laboratóriumi 
adatok 

Adminisztrációs 
adatok

Kezelési dokumentáció 

Therapy Support Suite* cDL HIS
(Kórházi Információs Rendszer)

*  Vagy más helyi klinikai kezelési rendszerek. Igény szerint a helyi 
 klinikai  kezelési rendszerekkel való kapcsolódási lehetőségre  
vonatkozó információt rendelkezésre bocsátjuk. 

A felügyeleti szoftver
Therapy Monitor

A Therapy Monitor segít a klinikán dolgozó szakem

bereknek az erőforrások felhasználásának optimali

zálásában. Dialízis előtt, közben és alatt kevesebb 

időre van szükség a dokumentáció elvégzéséhez.

A dialízis készülék kezdeti előzetes 
 beállítása

A Therapy Monitor segít a felhasználónak a dialízis 

készülék adott beteg kezelési paramétereinek a 

beállításában. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időre 

van szükség a kezelés előkészítéséhez.

Ágy melletti felügyelet a data Xchange 
panel (dXp) segítségével

Az innovatív data Xchange panel (dXp) szoftvert 

direkt bevitelre tervezték, úgy mint ellenőrző listák 

és gyógyszerelés az 5008/5008S terápiás 

 rendszerben, közvetlenül a beteg ágya mellett.

A kezelés automatikus dokumentálása

A Therapy Monitor támogatja a felhasználót a kezelési 

folyamat dokumentációjának, előírt gyógyszerelési, 

eseményeinek és módosításainak végrehajtásában.

Szükséges információ egy pillantásra

Ágy melletti felügyelet a dXp-vel

Integrált megoldás – A dialízis készülék kezdeti előzetes beállítása

data Xchange panel

 PRODU
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A Fresenius Medical Care egyike azon kevés vállalatnak, amely a hemodialízist támogató integrált  

IT megoldás által elvárt termékek és szolgáltatások teljes skáláját biztosítja.

Therapy Monitor Therapy Data Management System



Terápiás Adatkezelő Rendszer (TDMS)
Az integrált megoldás 

A szükséges munkaeszközökön túl egy ilyen rendszer 

professzionális és individuális tervezése, installációja 

és karbantartása fontos annak érdekében, hogy az 

interdiszciplináris szakmai csoportokhoz igazított 

szoftver megoldásokat hatékonyan és célzottan hasz

náljuk fel.

A Terápiás Adatkezelő Rendszer – TDMS – könnyen 

integrálható a már meglévő munkafolyamatokhoz, 

támogatja a felhasználót a mindennapi munkavégzés 

során, mint például az ultrafiltráció beállítása, a dialí

zishez szükséges fogyóanyagok előzetes programo

zása és a kezelések dokumentálása. 

Egyszemélyi felelősség, mely vonatkozik az appliká

ciók használóinak első és ismétlő képzéseire egya

ránt. Egy kontakt személy felelős mind az installáció 

koordinálásáért, mind az integrált rendszer folyama

tos támogatásáért.

A Terápiás Adatkezelő Rendszer (TDMS) mint egy 

teljesen integrált megoldás problémamentes kapcso

latot jelent a dialízis világa és az információs tech

nológia között, mely a dialízis központokban dolgozó 

szakembereket a megfelelő eszközzel ruházza fel.

A növekvő igényekre adott válasz: a megfelelő szolgáltatások hatékonyabbá teszik  
az Ön munkáját segítő eszközöket.

A növekvő igényekre adott válasz: a dialízis központokban a megfelelő  
munkaeszközök és folyamatok biztosítása az egészségügyi személyzet számára

TDMS – Terápiás Adatkezelő Rendszer 
Modulszerű megoldásunk 

 A dialízis készülékek előzetes programozása és 

a dialízishez szükséges eszközök előkészítése 

 A kezelési folyamatok dokumentálása 

 A dialízis során végzett laboratóriumi tesztek 

dokumentálása 

 A felhasznált gyógyszerek dokumentálása 

 Az eredmények dokumentálása 

 Az előre meghatározott munkafolyamatok 

 dokumentálása

 A kezelési folyamat során előforduló bármely 

 változás rögzítése 

A Terápiás Adatkezelő Rendszer (TDMS) egy 

olyan rugalmas rendszer, mely támogatja a 

 kórházakban és dialízis központokban keletkező 

egyéni igények munkafolyamatait. Az ön min

dennapi feladataiban hatékony és biztonságos 

támogatást nyújt.

A Monitorozás területén

 A beteg súlyának rögzítése a dialízis indítása 

előtt, majd azt követően 

Monitoring 
a dialízis központban 

Személyzet

BetegkártyaHálózat40085008S CorDiax5008 CorDiax

Terápiás monitor

Személyzet
Otthon dializált 

betegek
Külső vérnyomás
mérő monitorok

Analizáló 
készülékekMérleg

A Klinikai Adatkezelési terület

 A dialízis kezelés instrukcióinak létrehozása  

és feldolgozása 

 Gyógyszerelési instrukciók létrehozása  

és  feldolgozása 

 Adminisztrációs adatok karbantartása 

 Laboratóriumi adatok karbantartása és 

 értelmezése 

 Jelentések elkészítése és orvosi leletek megírása 

 A belső és a külső minőségbiztosítás támogatása

 Egyszerre több központ kezelési képessége

 Fejlett adatanalizáló és jelentéskészítő képesség 

 Beteg és klinikai szinten történő kezelés  

és gyógyszerelés tervezés 

A Vállalati Adatkezelés területe

 Magasabb szintű kórházi információs 

 rendszerekkel (HIS) való kommunikáció 

 Olyan alap üzleti folyamatok támogatása a 

 kórházakban, mint a számlázási és kezelési 

dokumentáció az elektronikus egészségügyi 

 nyilvántartó rendszerekben 

Klinikai Adatkezelés 
a dialízis központokban

Vállalati Adatkezelő rendszer
a kórházban

Gyógyszerelés 
Orvosi  

jelentéskészítő 
rendszerek 

Klinikák
Jelentések  
készítése

Laboratóriumi 
adatok 

Adminisztrációs 
adatok

Kezelési dokumentáció 

Therapy Support Suite* cDL HIS
(Kórházi Információs Rendszer)

*  Vagy más helyi klinikai kezelési rendszerek. Igény szerint a helyi 
 klinikai  kezelési rendszerekkel való kapcsolódási lehetőségre  
vonatkozó információt rendelkezésre bocsátjuk. 

A felügyeleti szoftver
Therapy Monitor

A Therapy Monitor segít a klinikán dolgozó szakem

bereknek az erőforrások felhasználásának optimali

zálásában. Dialízis előtt, közben és alatt kevesebb 

időre van szükség a dokumentáció elvégzéséhez.

A dialízis készülék kezdeti előzetes 
 beállítása

A Therapy Monitor segít a felhasználónak a dialízis 

készülék adott beteg kezelési paramétereinek a 

beállításában. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időre 

van szükség a kezelés előkészítéséhez.

Ágy melletti felügyelet a data Xchange 
panel (dXp) segítségével

Az innovatív data Xchange panel (dXp) szoftvert 

direkt bevitelre tervezték, úgy mint ellenőrző listák 

és gyógyszerelés az 5008/5008S terápiás 

 rendszerben, közvetlenül a beteg ágya mellett.

A kezelés automatikus dokumentálása

A Therapy Monitor támogatja a felhasználót a kezelési 

folyamat dokumentációjának, előírt gyógyszerelési, 

eseményeinek és módosításainak végrehajtásában.

Szükséges információ egy pillantásra

Ágy melletti felügyelet a dXp-vel

Integrált megoldás – A dialízis készülék kezdeti előzetes beállítása

data Xchange panel
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A Fresenius Medical Care egyike azon kevés vállalatnak, amely a hemodialízist támogató integrált  

IT megoldás által elvárt termékek és szolgáltatások teljes skáláját biztosítja.

Therapy Monitor Therapy Data Management System



Terápiás Adatkezelő Rendszer (TDMS)
Az integrált megoldás 

A szükséges munkaeszközökön túl egy ilyen rendszer 

professzionális és individuális tervezése, installációja 

és karbantartása fontos annak érdekében, hogy az 

interdiszciplináris szakmai csoportokhoz igazított 

szoftver megoldásokat hatékonyan és célzottan hasz

náljuk fel.

A Terápiás Adatkezelő Rendszer – TDMS – könnyen 

integrálható a már meglévő munkafolyamatokhoz, 

támogatja a felhasználót a mindennapi munkavégzés 

során, mint például az ultrafiltráció beállítása, a dialí

zishez szükséges fogyóanyagok előzetes programo

zása és a kezelések dokumentálása. 

Egyszemélyi felelősség, mely vonatkozik az appliká

ciók használóinak első és ismétlő képzéseire egya

ránt. Egy kontakt személy felelős mind az installáció 

koordinálásáért, mind az integrált rendszer folyama

tos támogatásáért.

A Terápiás Adatkezelő Rendszer (TDMS) mint egy 

teljesen integrált megoldás problémamentes kapcso

latot jelent a dialízis világa és az információs tech

nológia között, mely a dialízis központokban dolgozó 

szakembereket a megfelelő eszközzel ruházza fel.

A növekvő igényekre adott válasz: a megfelelő szolgáltatások hatékonyabbá teszik  
az Ön munkáját segítő eszközöket.

A növekvő igényekre adott válasz: a dialízis központokban a megfelelő  
munkaeszközök és folyamatok biztosítása az egészségügyi személyzet számára

TDMS – Terápiás Adatkezelő Rendszer 
Modulszerű megoldásunk 

 A dialízis készülékek előzetes programozása és 

a dialízishez szükséges eszközök előkészítése 

 A kezelési folyamatok dokumentálása 

 A dialízis során végzett laboratóriumi tesztek 

dokumentálása 

 A felhasznált gyógyszerek dokumentálása 

 Az eredmények dokumentálása 

 Az előre meghatározott munkafolyamatok 

 dokumentálása

 A kezelési folyamat során előforduló bármely 

 változás rögzítése 

A Terápiás Adatkezelő Rendszer (TDMS) egy 

olyan rugalmas rendszer, mely támogatja a 

 kórházakban és dialízis központokban keletkező 

egyéni igények munkafolyamatait. Az ön min

dennapi feladataiban hatékony és biztonságos 

támogatást nyújt.

A Monitorozás területén

 A beteg súlyának rögzítése a dialízis indítása 

előtt, majd azt követően 

Monitoring 
a dialízis központban 

Személyzet

BetegkártyaHálózat40085008S CorDiax5008 CorDiax

Terápiás monitor

Személyzet
Otthon dializált 

betegek
Külső vérnyomás
mérő monitorok

Analizáló 
készülékekMérleg

A Klinikai Adatkezelési terület

 A dialízis kezelés instrukcióinak létrehozása  

és feldolgozása 

 Gyógyszerelési instrukciók létrehozása  

és  feldolgozása 

 Adminisztrációs adatok karbantartása 

 Laboratóriumi adatok karbantartása és 

 értelmezése 

 Jelentések elkészítése és orvosi leletek megírása 

 A belső és a külső minőségbiztosítás támogatása

 Egyszerre több központ kezelési képessége

 Fejlett adatanalizáló és jelentéskészítő képesség 

 Beteg és klinikai szinten történő kezelés  

és gyógyszerelés tervezés 

A Vállalati Adatkezelés területe

 Magasabb szintű kórházi információs 

 rendszerekkel (HIS) való kommunikáció 

 Olyan alap üzleti folyamatok támogatása a 

 kórházakban, mint a számlázási és kezelési 

dokumentáció az elektronikus egészségügyi 

 nyilvántartó rendszerekben 

Klinikai Adatkezelés 
a dialízis központokban

Vállalati Adatkezelő rendszer
a kórházban

Gyógyszerelés 
Orvosi  

jelentéskészítő 
rendszerek 

Klinikák
Jelentések  
készítése

Laboratóriumi 
adatok 

Adminisztrációs 
adatok

Kezelési dokumentáció 

Therapy Support Suite* cDL HIS
(Kórházi Információs Rendszer)

*  Vagy más helyi klinikai kezelési rendszerek. Igény szerint a helyi 
 klinikai  kezelési rendszerekkel való kapcsolódási lehetőségre  
vonatkozó információt rendelkezésre bocsátjuk. 

A felügyeleti szoftver
Therapy Monitor

A Therapy Monitor segít a klinikán dolgozó szakem

bereknek az erőforrások felhasználásának optimali

zálásában. Dialízis előtt, közben és alatt kevesebb 

időre van szükség a dokumentáció elvégzéséhez.

A dialízis készülék kezdeti előzetes 
 beállítása

A Therapy Monitor segít a felhasználónak a dialízis 

készülék adott beteg kezelési paramétereinek a 

beállításában. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időre 

van szükség a kezelés előkészítéséhez.

Ágy melletti felügyelet a data Xchange 
panel (dXp) segítségével

Az innovatív data Xchange panel (dXp) szoftvert 

direkt bevitelre tervezték, úgy mint ellenőrző listák 

és gyógyszerelés az 5008/5008S terápiás 

 rendszerben, közvetlenül a beteg ágya mellett.

A kezelés automatikus dokumentálása

A Therapy Monitor támogatja a felhasználót a kezelési 

folyamat dokumentációjának, előírt gyógyszerelési, 

eseményeinek és módosításainak végrehajtásában.

Szükséges információ egy pillantásra

Ágy melletti felügyelet a dXp-vel

Integrált megoldás – A dialízis készülék kezdeti előzetes beállítása

data Xchange panel
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A Fresenius Medical Care egyike azon kevés vállalatnak, amely a hemodialízist támogató integrált  

IT megoldás által elvárt termékek és szolgáltatások teljes skáláját biztosítja.

Therapy Monitor Therapy Data Management System



TDMS – Terápiás Adatkezelő Rendszer 
A TDMS szoftver 
Terápiás Monitor – TMon 

Ágy mellett alkalmazható szoftver
dataXchange panel – dXp

A klinikai adatkezelő szoftver
Therapy Support Suite – TSS

Kapcsolat a meglévő kórházi információs rendszerekkel
Communication Data Link – cDL

A Terápiás Monitor valamennyi dialízis előtti, alatti és utáni rögzítésre kerülő adat 

online dokumentálását teszi lehetővé. A Terápiás Monitor könnyen illeszkedik 

valamennyi, a dialízis központban történő munkafolyamathoz, így a monitorra 

elegendő egy pillantást vetni ahhoz, hogy az összes fontos információt 

 megszerezzük. 

A dialízis központ személyzete a mindennapi munkavégzés során olyan 

támogatást kap, mely lehetővé teszi az időigényes munkafolyamatok 

időtartamának csökkentését, mint például a dialízis készülékek előzetes 

programozása vagy feljegyzések készítése. 

A dXP innováció újraértelmezi az ágy melletti felügyeletet a dialízis kezelés 

során és lehetővé teszi, hogy az egészségügyi személyzet a dokumentációt 

az 5008 CorDiax és 5008S CorDiax dialízis készülékek monitorán elektronikus 

formában végezze el. 

A korábbi igény arra, hogy az adminisztrációt manuálisan végezzük 

a számítógépbe, megszűnik. Ezáltal megnő az adatkezelési biztonság 

és a dokumentációs feladatok nagyobb hatásfokkal végezhetők.

A Therapy Support Suite (TSS) a központi klinikai adatkezelő rendszer a 

TDMSben. Mint ilyen segíti a felhasználót receptek, gyógyszerelési tervek, 

a kezelési adatok hosszú távú dokumentációjának és a betegek laborered

ményeinek folyamatos elkészítésében, létrehozásában és kezelésében.  

Továbbá kiemelt jelentési lehetőségeket foglal magában és lehetővé teszi 

több dialízis központ egyidejű szakmai irányítását.

A betegadatokhoz történő azonnali, egyszerű és biztonságos  

hozzáférés együttesen az optimalizált adatelemzéssel  

és az eredmények megjelenítésével, lehetővé teszi a klinikai  

személyzet számára a folyamatos minőségi betegellátást.

Therapy Support Suite – a dokumentált kezelési adatok egyedi bemutatása

Riport – laboratóriumi adatok története Betegadatok cseréje

HL7 HIS
(Kórházi Információs Rendszer)

Terápiás monitor – Az Ultrafiltráció dokumentálása 

Terápiás Monitor data Xchange panel Therapy Support Suite Communication Data Link

A communication Data Link cDL lehetővé teszi a TDMS zökkenőmentes integ

rációját alrendszerként egy működő magasabb szintű kórházi információs 

rendszerbe. A közvetlen adatforgalom lehetővé teszi a legfontosabb betegadatok 

folyamatos felhasználását minden kórházi osztályon.

A szoftver csökkenti a klinikai dolgozók munkaterhét és növeli  

a betegadatok feldolgozásának minőségét és pontosságát a kórházi  

információs rendszerben. Értékes időt takaríthat meg vele, miközben 

növeli az alapvető kórházi folyamatok hatékonyságát és eredményességét.

data Xchange panelTherapy Monitor Therapy Support Suite communication Data Link
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TDMS – Terápiás Adatkezelő Rendszer 
A TDMS szoftver 
Terápiás Monitor – TMon 

Ágy mellett alkalmazható szoftver
dataXchange panel – dXp

A klinikai adatkezelő szoftver
Therapy Support Suite – TSS

Kapcsolat a meglévő kórházi információs rendszerekkel
Communication Data Link – cDL

A Terápiás Monitor valamennyi dialízis előtti, alatti és utáni rögzítésre kerülő adat 

online dokumentálását teszi lehetővé. A Terápiás Monitor könnyen illeszkedik 

valamennyi, a dialízis központban történő munkafolyamathoz, így a monitorra 

elegendő egy pillantást vetni ahhoz, hogy az összes fontos információt 

 megszerezzük. 

A dialízis központ személyzete a mindennapi munkavégzés során olyan 

támogatást kap, mely lehetővé teszi az időigényes munkafolyamatok 

időtartamának csökkentését, mint például a dialízis készülékek előzetes 

programozása vagy feljegyzések készítése. 

A dXP innováció újraértelmezi az ágy melletti felügyeletet a dialízis kezelés 

során és lehetővé teszi, hogy az egészségügyi személyzet a dokumentációt 

az 5008 CorDiax és 5008S CorDiax dialízis készülékek monitorán elektronikus 

formában végezze el. 

A korábbi igény arra, hogy az adminisztrációt manuálisan végezzük 

a számítógépbe, megszűnik. Ezáltal megnő az adatkezelési biztonság 

és a dokumentációs feladatok nagyobb hatásfokkal végezhetők.

A Therapy Support Suite (TSS) a központi klinikai adatkezelő rendszer a 

TDMSben. Mint ilyen segíti a felhasználót receptek, gyógyszerelési tervek, 

a kezelési adatok hosszú távú dokumentációjának és a betegek laborered

ményeinek folyamatos elkészítésében, létrehozásában és kezelésében.  

Továbbá kiemelt jelentési lehetőségeket foglal magában és lehetővé teszi 

több dialízis központ egyidejű szakmai irányítását.

A betegadatokhoz történő azonnali, egyszerű és biztonságos  

hozzáférés együttesen az optimalizált adatelemzéssel  

és az eredmények megjelenítésével, lehetővé teszi a klinikai  

személyzet számára a folyamatos minőségi betegellátást.

Therapy Support Suite – a dokumentált kezelési adatok egyedi bemutatása

Riport – laboratóriumi adatok története Betegadatok cseréje

HL7 HIS
(Kórházi Információs Rendszer)

Terápiás monitor – Az Ultrafiltráció dokumentálása 

Terápiás Monitor data Xchange panel Therapy Support Suite Communication Data Link

A communication Data Link cDL lehetővé teszi a TDMS zökkenőmentes integ

rációját alrendszerként egy működő magasabb szintű kórházi információs 

rendszerbe. A közvetlen adatforgalom lehetővé teszi a legfontosabb betegadatok 

folyamatos felhasználását minden kórházi osztályon.

A szoftver csökkenti a klinikai dolgozók munkaterhét és növeli  

a betegadatok feldolgozásának minőségét és pontosságát a kórházi  

információs rendszerben. Értékes időt takaríthat meg vele, miközben 

növeli az alapvető kórházi folyamatok hatékonyságát és eredményességét.
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TDMS – Terápiás Adatkezelő Rendszer 
A TDMS szoftver 
Terápiás Monitor – TMon 

Ágy mellett alkalmazható szoftver
dataXchange panel – dXp

A klinikai adatkezelő szoftver
Therapy Support Suite – TSS

Kapcsolat a meglévő kórházi információs rendszerekkel
Communication Data Link – cDL

A Terápiás Monitor valamennyi dialízis előtti, alatti és utáni rögzítésre kerülő adat 

online dokumentálását teszi lehetővé. A Terápiás Monitor könnyen illeszkedik 

valamennyi, a dialízis központban történő munkafolyamathoz, így a monitorra 

elegendő egy pillantást vetni ahhoz, hogy az összes fontos információt 

 megszerezzük. 

A dialízis központ személyzete a mindennapi munkavégzés során olyan 

támogatást kap, mely lehetővé teszi az időigényes munkafolyamatok 

időtartamának csökkentését, mint például a dialízis készülékek előzetes 

programozása vagy feljegyzések készítése. 

A dXP innováció újraértelmezi az ágy melletti felügyeletet a dialízis kezelés 

során és lehetővé teszi, hogy az egészségügyi személyzet a dokumentációt 

az 5008 CorDiax és 5008S CorDiax dialízis készülékek monitorán elektronikus 

formában végezze el. 

A korábbi igény arra, hogy az adminisztrációt manuálisan végezzük 

a számítógépbe, megszűnik. Ezáltal megnő az adatkezelési biztonság 

és a dokumentációs feladatok nagyobb hatásfokkal végezhetők.

A Therapy Support Suite (TSS) a központi klinikai adatkezelő rendszer a 

TDMSben. Mint ilyen segíti a felhasználót receptek, gyógyszerelési tervek, 

a kezelési adatok hosszú távú dokumentációjának és a betegek laborered

ményeinek folyamatos elkészítésében, létrehozásában és kezelésében.  

Továbbá kiemelt jelentési lehetőségeket foglal magában és lehetővé teszi 

több dialízis központ egyidejű szakmai irányítását.

A betegadatokhoz történő azonnali, egyszerű és biztonságos  

hozzáférés együttesen az optimalizált adatelemzéssel  

és az eredmények megjelenítésével, lehetővé teszi a klinikai  

személyzet számára a folyamatos minőségi betegellátást.

Therapy Support Suite – a dokumentált kezelési adatok egyedi bemutatása

Riport – laboratóriumi adatok története Betegadatok cseréje

HL7 HIS
(Kórházi Információs Rendszer)

Terápiás monitor – Az Ultrafiltráció dokumentálása 

Terápiás Monitor data Xchange panel Therapy Support Suite Communication Data Link

A communication Data Link cDL lehetővé teszi a TDMS zökkenőmentes integ

rációját alrendszerként egy működő magasabb szintű kórházi információs 

rendszerbe. A közvetlen adatforgalom lehetővé teszi a legfontosabb betegadatok 

folyamatos felhasználását minden kórházi osztályon.

A szoftver csökkenti a klinikai dolgozók munkaterhét és növeli  

a betegadatok feldolgozásának minőségét és pontosságát a kórházi  

információs rendszerben. Értékes időt takaríthat meg vele, miközben 

növeli az alapvető kórházi folyamatok hatékonyságát és eredményességét.
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TDMS – Terápiás Adatkezelő Rendszer 
A TDMS szoftver 
Terápiás Monitor – TMon 

Ágy mellett alkalmazható szoftver
dataXchange panel – dXp

A klinikai adatkezelő szoftver
Therapy Support Suite – TSS

Kapcsolat a meglévő kórházi információs rendszerekkel
Communication Data Link – cDL

A Terápiás Monitor valamennyi dialízis előtti, alatti és utáni rögzítésre kerülő adat 

online dokumentálását teszi lehetővé. A Terápiás Monitor könnyen illeszkedik 

valamennyi, a dialízis központban történő munkafolyamathoz, így a monitorra 

elegendő egy pillantást vetni ahhoz, hogy az összes fontos információt 

 megszerezzük. 

A dialízis központ személyzete a mindennapi munkavégzés során olyan 

támogatást kap, mely lehetővé teszi az időigényes munkafolyamatok 

időtartamának csökkentését, mint például a dialízis készülékek előzetes 

programozása vagy feljegyzések készítése. 

A dXP innováció újraértelmezi az ágy melletti felügyeletet a dialízis kezelés 

során és lehetővé teszi, hogy az egészségügyi személyzet a dokumentációt 

az 5008 CorDiax és 5008S CorDiax dialízis készülékek monitorán elektronikus 

formában végezze el. 

A korábbi igény arra, hogy az adminisztrációt manuálisan végezzük 

a számítógépbe, megszűnik. Ezáltal megnő az adatkezelési biztonság 

és a dokumentációs feladatok nagyobb hatásfokkal végezhetők.

A Therapy Support Suite (TSS) a központi klinikai adatkezelő rendszer a 

TDMSben. Mint ilyen segíti a felhasználót receptek, gyógyszerelési tervek, 

a kezelési adatok hosszú távú dokumentációjának és a betegek laborered

ményeinek folyamatos elkészítésében, létrehozásában és kezelésében.  

Továbbá kiemelt jelentési lehetőségeket foglal magában és lehetővé teszi 

több dialízis központ egyidejű szakmai irányítását.

A betegadatokhoz történő azonnali, egyszerű és biztonságos  
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és az eredmények megjelenítésével, lehetővé teszi a klinikai  

személyzet számára a folyamatos minőségi betegellátást.

Therapy Support Suite – a dokumentált kezelési adatok egyedi bemutatása

Riport – laboratóriumi adatok története Betegadatok cseréje

HL7 HIS
(Kórházi Információs Rendszer)

Terápiás monitor – Az Ultrafiltráció dokumentálása 
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A communication Data Link cDL lehetővé teszi a TDMS zökkenőmentes integ

rációját alrendszerként egy működő magasabb szintű kórházi információs 

rendszerbe. A közvetlen adatforgalom lehetővé teszi a legfontosabb betegadatok 

folyamatos felhasználását minden kórházi osztályon.

A szoftver csökkenti a klinikai dolgozók munkaterhét és növeli  

a betegadatok feldolgozásának minőségét és pontosságát a kórházi  

információs rendszerben. Értékes időt takaríthat meg vele, miközben 

növeli az alapvető kórházi folyamatok hatékonyságát és eredményességét.
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Terápiás Adatkezelő Rendszer (TDMS)
Az integrált megoldás 

A szükséges munkaeszközökön túl egy ilyen rendszer 

professzionális és individuális tervezése, installációja 

és karbantartása fontos annak érdekében, hogy az 

interdiszciplináris szakmai csoportokhoz igazított 

szoftver megoldásokat hatékonyan és célzottan hasz

náljuk fel.

A Terápiás Adatkezelő Rendszer – TDMS – könnyen 

integrálható a már meglévő munkafolyamatokhoz, 

támogatja a felhasználót a mindennapi munkavégzés 

során, mint például az ultrafiltráció beállítása, a dialí

zishez szükséges fogyóanyagok előzetes programo

zása és a kezelések dokumentálása. 

Egyszemélyi felelősség, mely vonatkozik az appliká

ciók használóinak első és ismétlő képzéseire egya

ránt. Egy kontakt személy felelős mind az installáció 

koordinálásáért, mind az integrált rendszer folyama

tos támogatásáért.

A Terápiás Adatkezelő Rendszer (TDMS) mint egy 

teljesen integrált megoldás problémamentes kapcso

latot jelent a dialízis világa és az információs tech

nológia között, mely a dialízis központokban dolgozó 

szakembereket a megfelelő eszközzel ruházza fel.

A növekvő igényekre adott válasz: a megfelelő szolgáltatások hatékonyabbá teszik  
az Ön munkáját segítő eszközöket.

A növekvő igényekre adott válasz: a dialízis központokban a megfelelő  
munkaeszközök és folyamatok biztosítása az egészségügyi személyzet számára

TDMS – Terápiás Adatkezelő Rendszer 
Modulszerű megoldásunk 

 A dialízis készülékek előzetes programozása és 

a dialízishez szükséges eszközök előkészítése 

 A kezelési folyamatok dokumentálása 

 A dialízis során végzett laboratóriumi tesztek 

dokumentálása 

 A felhasznált gyógyszerek dokumentálása 

 Az eredmények dokumentálása 

 Az előre meghatározott munkafolyamatok 

 dokumentálása

 A kezelési folyamat során előforduló bármely 

 változás rögzítése 

A Terápiás Adatkezelő Rendszer (TDMS) egy 

olyan rugalmas rendszer, mely támogatja a 

 kórházakban és dialízis központokban keletkező 

egyéni igények munkafolyamatait. Az ön min

dennapi feladataiban hatékony és biztonságos 

támogatást nyújt.

A Monitorozás területén

 A beteg súlyának rögzítése a dialízis indítása 

előtt, majd azt követően 

Monitoring 
a dialízis központban 

Személyzet

BetegkártyaHálózat40085008S CorDiax5008 CorDiax

Terápiás monitor

Személyzet
Otthon dializált 

betegek
Külső vérnyomás
mérő monitorok

Analizáló 
készülékekMérleg

A Klinikai Adatkezelési terület

 A dialízis kezelés instrukcióinak létrehozása  

és feldolgozása 

 Gyógyszerelési instrukciók létrehozása  

és  feldolgozása 

 Adminisztrációs adatok karbantartása 

 Laboratóriumi adatok karbantartása és 

 értelmezése 

 Jelentések elkészítése és orvosi leletek megírása 

 A belső és a külső minőségbiztosítás támogatása

 Egyszerre több központ kezelési képessége

 Fejlett adatanalizáló és jelentéskészítő képesség 

 Beteg és klinikai szinten történő kezelés  

és gyógyszerelés tervezés 

A Vállalati Adatkezelés területe

 Magasabb szintű kórházi információs 

 rendszerekkel (HIS) való kommunikáció 

 Olyan alap üzleti folyamatok támogatása a 

 kórházakban, mint a számlázási és kezelési 

dokumentáció az elektronikus egészségügyi 

 nyilvántartó rendszerekben 

Klinikai Adatkezelés 
a dialízis központokban

Vállalati Adatkezelő rendszer
a kórházban

Gyógyszerelés 
Orvosi  

jelentéskészítő 
rendszerek 

Klinikák
Jelentések  
készítése

Laboratóriumi 
adatok 

Adminisztrációs 
adatok

Kezelési dokumentáció 

Therapy Support Suite* cDL HIS
(Kórházi Információs Rendszer)

*  Vagy más helyi klinikai kezelési rendszerek. Igény szerint a helyi 
 klinikai  kezelési rendszerekkel való kapcsolódási lehetőségre  
vonatkozó információt rendelkezésre bocsátjuk. 

A felügyeleti szoftver
Therapy Monitor

A Therapy Monitor segít a klinikán dolgozó szakem

bereknek az erőforrások felhasználásának optimali

zálásában. Dialízis előtt, közben és alatt kevesebb 

időre van szükség a dokumentáció elvégzéséhez.

A dialízis készülék kezdeti előzetes 
 beállítása

A Therapy Monitor segít a felhasználónak a dialízis 

készülék adott beteg kezelési paramétereinek a 

beállításában. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időre 

van szükség a kezelés előkészítéséhez.

Ágy melletti felügyelet a data Xchange 
panel (dXp) segítségével

Az innovatív data Xchange panel (dXp) szoftvert 

direkt bevitelre tervezték, úgy mint ellenőrző listák 

és gyógyszerelés az 5008/5008S terápiás 

 rendszerben, közvetlenül a beteg ágya mellett.

A kezelés automatikus dokumentálása

A Therapy Monitor támogatja a felhasználót a kezelési 

folyamat dokumentációjának, előírt gyógyszerelési, 

eseményeinek és módosításainak végrehajtásában.

Szükséges információ egy pillantásra

Ágy melletti felügyelet a dXp-vel

Integrált megoldás – A dialízis készülék kezdeti előzetes beállítása

data Xchange panel
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A Fresenius Medical Care egyike azon kevés vállalatnak, amely a hemodialízist támogató integrált  

IT megoldás által elvárt termékek és szolgáltatások teljes skáláját biztosítja.

Therapy Monitor Therapy Data Management System



A klinikai adatkezelő szoftver
Therapy Support Suite

A Therapy Support Suite a Terápiás Adatkezelő 

Rendszer (TDMS) lelke, biztosítja a zökkenőmentes 

kommunikációt a dialízis készülékek és a kórházi 

információs rendszer között. A modulokra épülő meg

közelítési mód segít megfelelni az egyéni igényeknek 

a dialízis központokban. 

Biztosítja

  a dialízis készülék betegspecifikus előzetes 

 beállítását és a hosszú távú kezelési folyamat 

dokumentációját

  a dialízis kezelés adatainak, a laboratóriumi 

 adatoknak, az orvosi megállapításoknak és a 

gyógyszerelési folyamatoknak a megosztott 

 felhasználását

  a kommunikációt a cDLen keresztül a magasabb 

szintű kórházi információs rendszerrel, melynek 

célja a betegek adatainak cseréje.

A tiszta adatbevitel mellett a TSS lehetővé teszi a 

megfelelő összetételű adatcsoportok értékelését, 

mely segít például a belső minőségellenőrzési 

folyamatokban.

A Therapy Support Suite lehetővé teszi az egyedi 

elvárásokhoz és folyamatokhoz igazodó összegyűjtött 

adatok bemutatását, és kiemelkedően rugalmas 

a jelentések és az áttekintő nézetek készítésében.

A TSS képes továbbá a klinikai folyamatok kezelésére, 

például lehetővé teszi az előírt kezelések egyszerű és 

gyors áttekintését.

Therapy Monitor Therapy Support Suite communication Data Link
TDMS

Zökkenőmentes kommunikáció a Therapy Support Suite, a Therapy Monitor és a kórházi információs rendszer között

Műszerfal – szükséges információ egy pillantás alatt

Klinikai tervező – tervezett kezelések egy pillantás alatt

Therapy Support Suite

(Kórházi Információs Rendszer)



Szolgáltatási portfóliónk
Egyedi projekt menedzsment, professzionális telepítés,  
kiterjedt  dolgozói oktatás és átfogó problémakezelés

Tervezés

Mikor Ön meghozza a döntést a TDMS rendszer tele

pítéséről, a tervezés és a projekt menedzsment 

az Önnel egyeztetett igények szerint projekt mérnökeink 

feladata. Figyelembe vesszük az Ön egyedi igényeit a 

bevezetési időszak hosszát illetően és hogy a rendszer 

mikor lépjen életbe. Elkötelezett kapcsolattartóink a 

teljes projekt periódus alatt az Ön rendelkezésére állnak.

Telepítés és a szükséges hardver  
és szoftver

A projekt fázis lezárása után, mikor a helyi szolgáltatók 

elvégezték a szükséges kábelezést az egyéni spe

cifikáció szerint, a szükséges hardvert és szoftvert 

telepítjük és minden külső orvosi berendezést 

 hozzákapcsolunk a rendszerhez.

Oktatás

Amint a TDMS rendszer működésbe lép, képzett szoft

ver specialistáink oktatják a jövőbeni felhasználókat a 

TDMS használatára. További képzések természetesen 

későbbi időpontokban is rendelkezésre állnak.

Műszaki szolgáltatás

Műszaki szolgáltatások teljes körét nyújtjuk meg

rendelőinknek, úgymint egy telefonos ügyfél

szolgálatot távoli segítségnyújtáshoz vagy helyszíni 

problémamegoldást, amennyiben szükséges.

  
S

E
R
VIC

ES

Therapy Data Management System



Terápiás Adatkezelő Rendszer (TDMS)
Műszaki szempontok

A technológiai szempontok iránt megnövekedett 

 igények miatt a rendszer moduláris felépítése és 

a legfejlettebb technológia és tervezés kombinációja 

révén lehetőség nyílik a rendszer rugalmas integrá-

ciójára az Ön dialízis központja infrastruktúrájában.

A tervezés számos további lehetőséget biztosít a 

más rendszerekkel való kompatibilitásra, és a dialízis 

központ további fejlesztésére és bővítésére is.

Munkaállomások

4008 dialízis 
készülékek

Mérlegek

Szerver

Helyi hálózat (LAN)

5008 CorDiax / 
5008S CorDiax

Orvosi felszerelések (például online 
elemző berendezések vagy külső 
vérnyomás monitorok)

A rendszer biztosítja a megfelelő eszközöket az Ön műszaki szakemberei számára, hogy hatékony és 

eredményes munkát végezzenek mind az adminisztráció, mind a frissítések tekintetében, valamint 

a szükséges dokumentáció is rendelkezésre áll, hogy a rendszer integrálható legyen a dialízis központ 

minőségbiztosítási rendszerébe.
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