Dit is waar we het voor doen:
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in perioperatieve zorg

Minder

belemmeringen in

perioperatieve zorg
Bij Dräger ontwikkelen we technologie voor het leven. U bent echter de basis
voor onze ideeën en innovaties – door de uitdagingen waarmee u dagelijks
te maken heeft in het ziekenhuis. Het verbeteren van de patiëntenzorg in de OK,
het vergroten van de patiëntveiligheid en tegelijkertijd de kosteneffectiviteit
op perioperatief gebied verhogen: dit zijn de doelstellingen die ons motiveren
tot het ontwikkelen van effectieve, efficiënte oplossingen ter verbetering van
zorgverlening in de OK. Door middel van protectieve therapiebenaderingen,
zorggerichte werkplekken, interoperabiliteit van medische technologie en datagestuurde diensten helpen we u de belemmeringen op de OK te minimaliseren.
Daarom zijn wij “uw specialist in Acute Care”.

In 1902 legden we met het eerste “Roth-Dräger” narcose apparaat de grondslag

voor onze reputatie als pionier op het gebied van medische apparatuur.

Sindsdien zijn we de lat in perioperatieve zorg alleen maar hoger blijven leggen.
In de hele wereld helpen onze oplossingen levens te redden, beschermen en verbeteren.
Een belangrijke reden voor dit succes: We leunen nooit tevreden achterover,

maar blijven doelbewust onze missie nastreven om de kwaliteit van zorgverlening
in de OK voortdurend te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te beheersen.
Om dit te continueren, blijven we putten uit al onze passie, ervaring

en ons innovatievermogen.
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Het verbeteren van Acute Care met technologieën

en diensten die tot therapie-ondersteuning en uiteindelijk
tot therapie-automatisering leiden.”

STEFAN DRÄGER,
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

De efficiëntie vergroten
met protectieve therapie-oplossingen

PROTECTIEVE THERAPIEËN

Onze OK-oplossingen ondersteunen protectieve beademingsstrategieën, waardoor
de beademing individueel kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van de
patiënt. Bovendien bieden deze oplossingen u relevante informatie en een innovatieve
weergave ten bate van uw klinische beslissingen – voor hogere patiëntveiligheid, een
effectievere behandeling en geminimaliseerde opnameduur en kosten.
LONGPROTECTIEVE BEADEMING
Beademingsgerelateerde complicaties worden
voorkomen door:
• beademingsprestaties zoals op de ICU;
• nauwkeurige, veilig toegediende teugvolumes;
• bevochtiging en verwarming van beademingsgas
met low-flow anesthesie.
KLINISCHE DECISION SUPPORT
Klinische gegevens worden innovatief en intuïtief
weergegeven voor:
• beoordeling van de fysiologische effecten van beademing;
• ondersteuning van veilige low-flow en minimal-flow
anesthesie;
• evaluatie van de doeltreffendheid van
recruitment-manoeuvres;
• het berekenen en visualiseren van het effect van anesthetica.

Verbeterde workflows

voor efficiëntere behandeling

en hogere patiëntveiligheid

ZORGGERICHTE WERKPLEKKEN

De veiligheid van uw patiënten en de efficiëntie van uw klinische processen: beide
zaken zijn even belangrijk voor een duurzaam succes van uw ziekenhuis. Daarom
ontwerpen we samen met u ergonomische en hygiënische anesthesie werkplekken
die uw team onder alle omstandigheden optimaal ondersteunen.

ADVIES OVER PROCESGERICHT WERKPLEKONTWERP

Optimaal inspelend op uw behoeften door:

• individueel advies voor planners, architecten
en medisch personeel;

• virtuele mock-up via 3D-visualisatie;

• uitgebreid live testen in ons Design Centre.
ERGONOMISCH ONTWERP EN EFFICIËNTIE

Optimalisatie van uw OK-processen door:

• een hoog ergonomisch niveau om OK-medewerkers
te helpen;

• flexibele en individueel aangepaste verzorgingssystemen
om aan specifieke, wisselende vereisten te voldoen;

• gestandaardiseerde, intuïtieve apparaatbediening.
VERHOOGDE PATIËNTVEILIGHEID

Verhoog de veiligheid van uw patiënten door:

• nette, goed ontworpen OK-werkplekken, om te helpen
fouten te voorkomen;

• een beter totaaloverzicht van klinisch relevante informatie
voor kortere responstijden;

• geoptimaliseerde reiniging en desinfectie dankzij

een goed doordacht ontwerp, slimme materiaalkeuzes
en zwevende systemen.

De toekomst van Acute Care
één stap dichterbij

VERBONDEN TECHNOLOGIEËN

Gestandaardiseerde interoperabiliteit in het ziekenhuis is niet langer toekomstmuziek –

het is de realiteit. Vandaag de dag bieden we al oplossingen om klinische workflows
te stroomlijnen en een ononderbroken toegang tot patiëntgegevens

te verzekeren. We blijven deze technologieën voortdurend verder ontwikkelen

om u nieuwe en slimme toepassingen te bieden voor een grotere patiëntveiligheid
en een meer persoonlijke behandeling.
ONZE VISIE
THERAPIE AUTOMATISERING
Optimalisatie van de toekomstige levensvatbaarheid
van ziekenhuizen door:
• interoperabiliteit in een open systeem van
medische apparaten;
• decision support oplossingen voor een
hogere patiëntveiligheid;
• automatisering van klinische processen.
THERAPIE SUPPORT
Optimalisatie van workflows en patiëntveiligheid door:
• naadloze patiëntbewaking rondom de patiënt en tijdens
transport;
• technologieën die helpen met het bieden van
geïndividualiseerde zorg om de menselijke capaciteiten
te vergroten;
• integratie van relevante gegevens in het elektronisch
medisch dossier.
VEILIGE EN BEVEILIGDE CONNECTIVITEIT
Betere gegevensbescherming en een veiligere werking
van uw ziekenhuissystemen door:
• cybersecurity als kernonderdeel van onze
productontwikkelingsactiviteiten;
• integratie van de nieuwste veiligheidsmechanismen
en coderingstechnologieën.*

*Niet geldig voor alle legacy-oplossingen.

UITGEBREIDE DATA-GESTUURDE DIENSTEN

360° dienstverlening,

zodat u uw klinische doelstellingen kunt halen
Wij ondersteunen u in het leveren van de hoogste standaard aan Acute Care
met een scala aan diensten die afgestemd zijn op uw wensen en vereisten,
voorafgaand, tijdens en na de installatie van uw apparatuur en systemen.
DIENSTEN OP MAAT OP ELK GEBIED
Betere resultaten door:
• advies bij het ontwerpen van medische werkplekken,
alarmmanagement en risicomanagement;
• onderhoud volgens uw wensen en eisen; of dit
nu in-house, ondersteunend, proactief of via uitgebreide
serviceprogrammaʼs is.
SPECIALISTISCHE KENNIS EN ERVARING
Betere systeemprestaties door:
• op maat gemaakte opleidingen voor uw klinisch
en technisch personeel;
• montage onsite en op maat gemaakte onderhoudstools;
• goed opgeleide en gecertificeerde onderhoudstechnici.
DIGITALE DIENSTEN
Grotere efficiëntie, flexibiliteit en veiligheid door:
• remote onderhoud en beheer van uw medische apparaten;
• data analyses om potentiële punten die gestroomlijnd kunnen
worden te identificeren.

Onze belofte aan onze klanten:

U kunt rekenen op ...

onze commitment

om altijd te blijven werken aan Improving

Acute Care, door u te ondersteunen bij het
verbeteren van uw klinische resultaten
en patiëntbeleving, het zorgen voor
tevreden personeel en het beheersen van uw zorgkosten.
Daarom zijn wij

“uw specialist in Acute Care”.

Niet alle producten, functies of diensten die in deze
brochure worden genoemd, worden in alle landen verkocht.
Neem contact op met uw plaatselijke Dräger
contactpersoon voor meer informatie.

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com
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