Peritoneaal Dialyse

Protect
Het complete PD-programma

Protect

Preserve

P3

Prolong

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

Protect

P
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Preserve

Prolong

Protect is ontworpen om verder dan de standaardverzorging
te reiken met innovatieve systemen die procedures vereenvoudigen,
naleving door patiënten verhogen en veiligheid maximaliseren.
Protect is ontworpen:
• om het risico op peritonitis te beperken
• om naleving door patiënten te verbeteren
• uit PVC-vrije, milieuvriendelijke materialen
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Bescherm uw patiënten tegen infecties

Peritonitis is een veel voorkomende complicatie
van PD en wordt in verband gebracht met signi
ficante morbiditeit en mortaliteit. Fresenius Medical
Care heeft zich gericht op specifieke risicofactoren
voor infectie en heeft aanpassingen gedaan aan
de standaardverbindingen. Onze extra veilige connectologie die wordt gebruikt bij de stay•safe®en sleep•safe-systemen beperkt het risico op
contaminatie om zo de keren van peritonitis zo
laag mogelijk te maken.1–3
Pin-technologie
De PIN-technologie met zijn patentbeschermde
methode van een in-line afsluiting, biedt extra
veiligheid voor uw patiënten. Het gebruik van
de PIN-technologie elimineert tot 83% van de
risicostappen (zie hieronder).
•	Het unieke PIN-systeem sluit het katheterverlengstuk automatisch af voordat het wordt
losgekoppeld.
•	De desinfectiedop zorgt ervoor dat het
katheterverlengstuk gedesinfecteerd wordt
tijdens de verblijftijd.

CAPD risicostapanalyse*

Risicostapanalyse
De onderstaande berekeningen tonen aan hoe
de PIN-technologie tot 83% van de risicostappen
elimineert in vergelijking met gebruikelijke systemen,
waardoor het bijdraagt tot een lager infectierisico.

APD risicostapanalyse*

Systeem:

stay•safe®

Andere systemen

Systeem:

sleep•safe

Andere systemen

Aansluitingen/dag:

4

4

Aansluitingen/dag:

1

1

Loskoppelingen/dag:

0

4

Loskoppelingen/dag:

0

1

Risicostappen/jaar:

1,460

2,920

Zakaansluitingen/dag:

0

4

Risicostappen/jaar:

365

2,190

* Berekend op basis van een voorschrift voor 4 zakken per dag.
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Geïntegreerde begeleiding verbetert
de naleving door patiënten
De stay•safe®- en sleep•safe-systemen werden
specifiek ontworpen om patiënten te helpen bij
hun dagelijkse zelfzorgbehandeling door hen op
een veilige en comfortabele manier te begeleiden
in het therapieproces.

De Organizer brengt alle delen van het systeem
samen op een centrale locatie. De Organizer is
handig en ontworpen om maximale hygiëne te
handhaven en draagt zo bij aan een geslaagde
therapie.

stay•safe® voor CAPD

sleep•safe voor APD

DISC- & PIN-technologie:

sleep•safe is een veelzijdig systeem met een
uitgebreide reeks voordelen zoals:

• verminderen het risico op infecties
• verbeteren de naleving door patiënten
• vereenvoudigen opleiding en training

1. Uitloop

2. Flush

4.	Automatische
afsluiting

3. Inloop
Geen inloop
	Verminderde
inloopsnelheid
	Volledige
inloopsnelheid

Ontworpen voor extra veiligheid en gemak tijdens
gebruik, vermindert het stay•safe®-systeem in
geleide 4-stappen de foutieve handelingen van
de patiënt door.

• Functie voor verificatie van oplossing
De barcode op de zakaansluitingen zijn
gevalideerd om zeker te zijn dat de vloeistof
overeenstemt met het voorschrift.

• De DISC-schakelaar regelt alle behandelingsstappen. Uw patiënten zullen zich geen zorgen
meer hoeven te maken over het afklemmen
van de verkeerde lijnen of vergeten in welke
fase ze zich bevinden.

• Automatische zakaansluiting
De automatische zakaansluiting elimineert het
mogelijke risico op besmetting voor de patiënt.

Deze innovatie heeft geresulteerd in verbeterde
veiligheidsniveaus, naleving door patiënten en
uitstekende klinische resultaten.1–7
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• Gebruiksgemak
Met behulp van grote aanraakschermen in kleur
worden patiënten stap voor stap door de procedure geloodst.

• Patiëntenkaart
Registreert alle behandelingen als hulpmiddel
bij de therapieanalyse.
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Bescherm uw patiënten en het milieu

stay•safe® en sleep•safe materialen voor eenmalig
gebruik zijn verkrijgbaar in Biofine®, een bekroond
materiaal ontworpen door Fresenius Medical Care
research. Dit innovatieve materiaal beschermt de
patiënt en het milieu.

Eerste gezondheidsorganisatie die een certi
ficaat toegekend kreeg van Nordic Ecolabel
(SWAN)

Biofine®:
• vrij van PVC en weekmakers (zoals DEHP)
• milieuvriendelijk, breekt bij verbranding
eenvoudig af in koolstofdioxide en water
• kan gerecycleerd worden

Nordic Ecolabel8
“Een van de belangrijkste milieuvriendelijke
voordelen van zakken met een Ecolabel, is dat
ze vrij van PVC en schadelijke ftalaten zijn.
Als de huidige dialysezakken en verpakkingen
worden vervangen door producten met het
Nordic Ecolabel, kan het gebruik van ftalaten
met 100 ton per jaar worden verlaagd in de
Scandinavische landen.
“Er werd tijdens dierenonderzoeken aangetoond dat ftalaten het voortplantingsvermogen
aantasten en men is van mening dat mensen
op een soortgelijke manier zouden worden
beïnvloed. (…) Men neemt ook aan dat ftalaten
het hormonale evenwicht wijzigen.”

Minder materiaal = minder belasting voor
het milieu

PVC
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Biofine®

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 P3-categoriëen
Preserve en Prolong kunt u contact opnemen
met uw locale vertegenwoordiger.

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

P
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