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P3 een nieuwe aanpak voor peritoneaal dialyse

P3 is een compleet PD-programma specifiek
ontworpen om de levenskwaliteit van uw patiënten
te verbeteren terwijl u op een veilige manier hun
duur op PD verlengt
Met P3 kunt u individuele therapieprogramma’s
voorschrijven, de toestand van de patiënt volgen
en indien nodig de therapie nauwgezet aan
passen – op een efficiënte en geoptimaliseerde
manier.
P3 bestaat uit drie geïntegreerde categorieën:
• Protect / Beschermen: extra veilige en
eenvoudig te begrijpen PD-systemen
• Preserve / Behouden: uiterst lage GDPvloeistoffen met neutrale of fysiologische pH
• Prolong / Verlengen: individuele geavanceerde
therapieën voor controle van de vloeistofbalans
en een gericht voorschrijfmodel
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Prolong helpt bij het verbeteren van de resultaten van patiënten, de
levenskwaliteit en de duur op PD door middel van geïndividualiseerd
therapiebeleid.
Prolong is ontworpen om:
• medische specialisten te helpen geïndividualiseerde therapieopties aan
te bieden
• te ondersteunen bij het verbeteren van de vloeistofstatus en hypertensie
• te helpen met routinebeleid van patiënten via gericht voorschrijfmodel
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Vloeistofstatus – een belangrijke voorspeller
van overlevingskansen voor PD-patiënten
De behandeling van een verstoorde vloeistofbalans
bij PD-patiënten is belangrijk gezien zijn rol in
de ontwikkeling van cardiovasculaire (CV) aandoeningen. 1,2 CV-aandoeningen zijn de hoofdoorzaak
van overlijden bij dialysepatiënten.

Het cardiovasculair mortaliteitsrisico bij
dialysepatiënten is hoger in vergelijking
met de algemene bevolking (GP) 3
Dialysis mannelijk
Dialysis vrouwelijk
Dialysis zwart
Dialysis blank

Bij PD-patiënten is hypervolemie met vervolgens een
sterke toename van hypertensie en linker ventri
culaire hypertofie (LVH) een belangrijk probleem.

• gouden standaardmethodes complex of niet
beschikbaar zijn
• ultrafiltratie (UF), bloeddruk (BD) en lichaams
gewicht niet altijd causaal verband houden met
de vloeistofstatus.
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Om het vloeistofevenwicht te verbeteren, moeten alle invloedrijke parameters in overweging worden genomen. Een
eenvoudige observatie van UF, BD en gewicht kan mislei
dend zijn en kan leiden tot ongeschikte therapeutische
maatregelen.
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Een uitgangspunt voor vloeistofbeleid is om PDpatiënten de weg te helpen vinden tussen volume
overvulling en ondervulling 4,5 (zie onderstaande
tabellen). Zonder doelstelling betekent dit dat deze
taak een uitdaging kan vormen en tijdrovend kan
zijn omdat:

GP mannelijk
GP vrouwelijk
GP zwart
GP blank

25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 >85
Leeftijd (jaren)

Zowel overhydratie als dehydratatie kunnen
schadelijke effecten hebben op PD-patiënten. 6
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De BCM-Body Composition Monitor helpt bij het
verbeteren van de therapie met een snelle,
eenvoudige en betrouwbare hydratiebeoordeling
De BCM-Body Composition Monitor is het eerste
apparaat dat de absolute hoeveelheid overvulling van vloeistof meet. Het biedt een eenvoudige
en betrouwbare beoordeling van de vochtstatus
dankzij een unieke combinatie van bioimpedantie
spectroscopie (BIS) en een specifiek ontwikkeld
lichaamscompositiemodel. De BCM-Body Composition Monitor bepaalt het drooggewicht en vergelijkt dit met een referentiebereik waardoor medisch
specialisten gemakkelijk afwijkingen in de vocht
status kunnen opmerken. Bovendien bepaalt het
de massa lean -en vetweefsel.
De BCM-Body Composition Monitor biedt een
betrouwbare beslissingsbasis voor therapeutisch
beleid van PD-patiënten (zie onderstaande tabel).
Bij elk bezoek kunt u de werkelijke vochtstatus
van uw patiënten beoordelen en volgen waardoor
u vroegtijdig problemen kunt opsporen en corri
gerende maatregelen kunt nemen.
De BCM-Body Composition Monitor is
even nauwkeurig als de gouden standaard
referentiemethodes 7
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Dankzij het fysiologische 3-compartimenten model dat
wordt gebruikt door de BCM-Body Composition Monitor,
kunt u onmiddellijk het droog gewicht, massa mager
(lean) weefsel (LTM) en massa vet weefsel (ATM) van uw
patiënten beoordelen.

De BCM-Body Composition Monitor
biedt een stevige basis voor therapeutische
maatregelen bij PD
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* BCM-Body Composition Monitor vs NaBr, R2 = 0,81
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Referentiemethodes: D2O: Deuterium-verdunning, TBK: Totale lichaamskalium,
NaBr: Natriumbromide-verdunning
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Vloeistofstatus en bloeddruk waargenomen bij 150
overwegend PD-patiënten. 8
Referentie: gezonde populatie

Geoptimaliseerde klinische ondersteuning
voor een beter individueel vloeistofbeleid
Studies bevestigen dat metingen met de BCMBody Composition Monitor essentiële informatie
bieden die medisch specialisten ondersteunt in het
identificeren van risico patiënten. 9 Het vermogen
om wijzigingen in het vloeistofevenwicht op te
sporen en de therapie overeenkomstig aan te
passen, zal waarschijnlijk een positieve impact
hebben op de overlevingskansen. 10
Klinische voordelen van geoptimaliseerd
vloeistofevenwicht:
• vroegtijdige indicatie van overhydratie- of
dehydratieproblemen
• geoptimaliseerd drooggewicht
• minder antihypertensiva
• behouden residuele nierfunctie
• verminderd cardiovasculair risico
• langere duur op PD
• verbeterde levenskwaliteit

De BCM-Body Composition Monitor:
• bepaalt objectief individueel drooggewicht
• maakt eenvoudige patiëntenanalyse en -beleid
mogelijk
• levert resultaten binnen 2 minuten
• functioneert ongeacht of het peritoneum vol
of leeg is 11
• is niet-invasief
• bepaalt de belangrijkste voedingparameters
(LTM/ATM)
• traceert de klinische ontwikkeling van de
lichaamssamenstelling
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PatientOnLine –
individuele PD-behandeling optimaliseren
PatientOnLine is een krachtig hulpmiddel dat helpt
bij het nemen van beslissingen door alle feiten
samen te brengen die nodig zijn om een kwalitatieve PD-behandeling te leveren. Het gaat verder
dan een beleidssysteem voor de medische en
persoonlijke gegevens van patiënten doordat het
een geïntegreerde oplossing biedt met de bedoeling een complete PD therapie manager te zijn.
PatientOnLine biedt een superieur follow-up voor
het volgen van de vooruitgang van CAPD en APD
patiënten met functies zoals de adequatie en voorschrijfmodule. Uiteindelijk wordt u ondersteund in
het nemen van beslissingen voor de beste geïndividualiseerde behandeling voor elke patiënt.
Geïndividualiseerde voorschriften met
PatientOnLine
Transporteigenschappen van de peritoneale membraan variëren van patiënt tot patiënt evenals bij
individuele patiënten na verloop van tijd. De beoordeling van deze eigenschappen vormt een basis
die wordt gebruikt om de therapie te sturen. De
verbeterde adequatie module biedt een uitgebreid
bereik van adequaatheidstesten die de karakteristieken van het peritoneum identificeren.
De resultaten van de adequaatheidstesten worden
gebruikt door de voorschrijf modelfunctie om
een geïndividualiseerd voorschrift aan te bieden
dat overeenstemt met de verschillende klinische
paramaters van de patiënt.
Dit elimineert de fase van ‘proberen en missen’ van
voorschrijven, waardoor u sneller en nauwkeuriger
de resultaten van de behandeling kunt voorspellen
en de naleving door patiënten kunt controleren.

Screenshot bekwaamheidstest

PatientOnLine:
• maakt het mogelijk om individuele voorschriften
op basis van de resultaten van adequaatheidstesten en klinische status eenvoudig aan te maken
• helpt bij het aanmaken van voorschriften voor
CAPD en APD, evenals een combinatie van beide
• verbetert en vereenvoudigt patiënten follow-up
door een diepgaand overzicht van PD-therapie
te bieden

BCM-Body Composition Monitor

Vloeistofstatus

PatientOnLine

Bekwaamheid

Geïndividualiseerd voorschrift
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Protect, Preserve en Prolong werken samen
om de overlevingskansen te verbeteren
Bij Fresenius Medical Care werken we continu aan
de verbetering van de peritoneale dialysebehandeling en -therapie. Ons werk werd gevalideerd door
verschillende studies die de gunstige effecten en
voordelen van onze producten, apparaten en software hebben aangetoond. Met het P 3-programma
kunt u uw patiënten een therapie aanbieden die hun
duur op PD beschermt, behoudt en verlengt.

Voor meer informatie over de P 3-categoriëen
Protect en Preserve kunt u contact opnemen
met uw locale vertegenwoordiger.

Het P 3 -programma is uitsluitend
verkrijgbaar bij Fresenius Medical Care.
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