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Yhteistyö 
 
 

Sertifiointi 

Diasoft täyttää kaikki lääkinnällisille laitteille asetetut 

lakisääteiset vaatimukset. Diamantia, samoin kuin 

dialyysikoneita, joihin yhteydet on muodostettu, ovat 

lääketieteellisten laitteiden luokkassa II B. Noudatamme 

myös uutta eurooppalaista yksityisyydensuojalakia. 

 
Nictiz expertise centre in e-health Hollannissa on 

myöntänyt Diamant 2 -sovellukselle XIS kelpoisuuden. 

Diasoft täyttää seuraavat seftifikaatit: 

 
+ NEN-EN-ISO 9001 

+ NEN-EN-ISO 13485 

 
Siksi tuotteillemme on myönnetty CE-sertifikaatti. 

SmartConnector on sertifikaatti NENEN-IEC 60601-1 3. 

sähköturvallisuuden osalta. 

Tieto ja kokemus 

Diasoft hyödyntää käyttäjien, jotka ovat osa 

maailmanlaajuista käyttäjäyhteisöämme, tietämystä ja 

kokemusta. Tämä ainutlaatuinen yhteistyö takaa, että 

muokkaamme sovellusta muuttuvien käytäntöjen pohjalta. 

Käytämme myös globaalien kumppaneiden tietämystä ja 

asiantuntemusta. 

 
Diamant 

Diamant on sähköinen potilastietojärjestelmä, joka tukee 

hemo- ja peritoneaalidilyysipotilaiden hoitopolkua 

käyttäjäystävällisesti. Diamant on ratkaisu potilaan 

seurantaan hoidon kaikissa vaiheissa: predialyysistä 

munuaisensiirtoon. Diamant integroituu nykyaikaisen 

sairaalan monimutkaiseen ICT-ympäristöön ja on 

liitettävissä kaikkiin tavanomaisiin dialyysilaitteisin ja 

vaakoihin. 

 
Modulaarinen järjestelmä 

Diamant on modulaarinen. Workflow-versio tarjoaa täyden 

tuen koko hemodialyysiprosessille suunnittelusta 

raportointiin. Kattavimmassa muodossaan (Advanced) 

Diamant on monitieteinen ratkaisu, joka tukee kaikkia 

hoitomuotoja.

Luotettava kumppanisi 
Diasoft on luotettava kumppani dialyysipotilaiden hoidon optimoimiseksi. 

Diamant sähköisen potilastiedoston avulla Diasoft tarjoaa sertifioidun  

ICT-ratkaisun jokaiselle munuaispotilaiden hoitoon osallistuvalle: 

lääkäreille, sairaanhoitajille, sosiaalityöntekijöille ja 

ravitsemusterapeuteille. 

 
Diasoft tekee aktiivisesti yhteistyötä sairaaloiden ja terveydenhuollon tarjoajien 

kanssa, minkä vuoksi Diamant sopii sairaalasi ICT-infrastruktuuriin. Toteutuksia 

valvotaan intensiivisesti. Diasoftilla on maailmanlaajuinen kumppanuus 

dialyysilaitteiden valmistajien kanssa. Tämä takaa, että melkein kaikki dialyysikoneet 

voivat muodostaa yhteyden Diamantiin, jolloin voimme säilyttää valinnanvapauden 

asiakkaillemme nyt ja tulevaisuudessa. 
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Diamant Workflow 
 
 

Diamant Workflow varmistaa päivittäisten 

dialyysiprosessien turvallisen ja tehokkaan 

suorittamisen.  

 
Suunnittelu 

Diamant helpottaa dialyysihoitovuorojen suunnittelua ja 

näyttää ketkä potilaat ovat tulossa hoitoon ja mihin 

vuoroon. Diamant näyttää tarpelliset muistutukset esim. 

koska Laboratorio testit tulee tehdä. 

 
HD dialyysi moduuli 

Jokaiselle potilaalle ja dialyysilaitetteelle voidaan laatia 

erityiset dialyysihoito-ohjeet, jotka kertovat 

sairaanhoitajalle, mitä dialyysikoneen asetusten tulisi olla. 

Jotkut dialyysikoneet voidaan asettaa automaattisesti 

Diamant-sovelluksessa. Siten koko dialyysihoitoa voidaan 

seurata etäkäytössä Diamantissa. Diamant näyttää kaikki 

interaktiot, jotka sairaanhoitaja on suorittanut dialyysin 

aikana. 

 
Kurssi 

Kaikki Diamantiin tallennetut potilaan tiedot näytetään 

kronologisesti yhdellä silmäyksellä; esimerkiksi 

dialyysihoito, sairauden eteneminen ja lääkemääräykset. 

Muistutukset 

Diamantiin on myös mahdollista luoda eri tasoisia 

muistutuksia ja valita, että ne näkyvät dialyysihoidon 

aikana. Tällä tavalla lääkäri tai hoitaja voi luoda 

muistutuksen esimerkiksi, että verinäyte otetaan tai 

verensiirto annetaan hoidon aikana. Muistutus voi olla 

kertaluonteinen tai toistuva. 

 
Lääkitys 

Lääkitysmoduuli sisältää potilaan koko lääketiedoston. 

Diamant näyttää, mitkä annostelut on tehtävä hoidon 

aikana. Niitä voidaan haluttaessa siirtää eteenpäin. 

Diamantilla on siten merkittävä vaikutus 

lääketurvallisuuteen. 

 
Raportit ja grafiikka 

Diamant tarjoaa kattavat raportointivaihtoehdot. 

Yleiskatsauksia voidaan viedä PDF- ja / tai Microsoft 

Office™ -sovelluksiin. Dialyysi-, laboratorio- ja lääketiedot 

voidaan yhdistää ja näyttää graafisina. 

 

 
 

 
Minulle Diamant on ohjelma, joka 

täyttää kaikki tarvittavat vaatimukset 

täydelliseen sähköiseen dialyysipotilaan 

tietojärjestelmään 

Dhr. W.J. Nobbe Application Manager  
– The Hague 
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Diamant Advanced 
 
 

Diamant Advanced sisältää kaikki tieteenalat ja 

hoitomuodot, joita munuaispotilaiden 

monimutkaisessa hoidossa tarvitaan. Diamant 

Workflow -moduulien lisäksi Diamant Advanced 

sisältää myös seuraavat moduulit. 

 
Esitieto moduuli 

Ravitsemusterapeutti voi kirjoittaa ruokavalio-ohjeet ja 

SGA-mittaukset. Diamant laskee potilaan BMI: n vaa’an 

lukemasta. Sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus kirjoittaa 

vastaanotto- ja haastatteluraportteja 

 
Lääketieteellinen tieto 

Diamantin lääketieteellisen tiedon moduulista on mahdollista 

luoda täydellinen sähköinen potilastiedosto. Tähän sisältyy 

mahdollisuus dokumentoida allergiat ja elvytysmääräykset. 

Potilaan kirjeenvaihto voidaan myös lisätä tiedostoon. 

Dialyysin teho 

Diamant laskee Kt / V: n käyttämällä potilaan painoa 

ennen dialyysiä ja sen jälkeen sekä laboratorioarvoja. 

 
HD veritie 

HD veritien avulla voit hallinnoida fistelin ja / tai HD-katetrien 

tarkkailua. Voit syöttää muun muassa veritien arvoja ja 

havaintoja, veritien virtauksen mittauksia ja valokuvia. 

 
 

 
Diasoft:lla on, Diamant ohjelmiston 

kehittäjänä, tärkeä rooli sähköisen-

potilastietojärjestelmän tehokkaassa 

käyttöönotossa dialyysiosastollemme. 

Jeroen Ruissen Functional Manager Dialysis  
– Rotterdam 



Lisämodulit 
 
 

Seuraavat moduulit ovat lisävaihtoehtoja, jotka voit 

valita Diamant Workflow- ja Advanced: 

 
Riskienhallinta 

Tämä moduuli integroi riskienhallinnan Diamantin 

Workflow:n. Ylläpitämällä potilaskohtaista riskiprofiilia 

Diamant pystyy varoittamaan käyttäjää mahdollisista 

riskeistä jo varhaisessa vaiheessa. Tapahtumien 

vakavuuden ja esiintymisen perusteella voidaan 

käynnistää ehkäiseviä toimenpiteitä, kuten 

lääketieteellisiä tai hoitotyön muistutuksia. 

 
Laskutus 

Voit luoda laskuja laskutusmoduulin avulla. Taloudellisen 

yhteyden kautta voit lähettää laskut jokaiselle sairaalan 

vastaanottojärjestelmälle tai suoraan 

sairausvakuutusyhtiölle. 

HTTPS 

HTTPS antaa sinun käyttää Diamantia sairaalan 

elektronisen potilastiedoston kautta, jolloin dialyysitiedot 

ovat saatavana myös esimerkiksi päivystyskeskuksessa. 

 
Monikeskus 

Voit sijoittaa useita dialyysikeskuksia yhteen Diamant-

järjestelmään. Diamant asettaa potilastiedot saataville 

vain siellä, missä niitä tarvitaan. Tämä mahdollistaa 

potilastietojen siirron kytkettyjen keskusten välillä. 

 
 
 
 
 
 

 

Liitännät 
 
 

Diasoft Diasoft tarjoaa erilaisia yhteyksiä Diamant-järjestelmään. Nämä yhteydet täydentävät 

järjestelmääsi. Seuraavana tärkeimmät yhteydet: 

 

+ Laboratoriotulosten vastaanotto 

Laboratoriotulokset suoraan Diamantiin. 

+ Lähetä laboratoriopyynnöt 

Tällä liitännällä voit välittää laboratoriopyynnöt 

suoraan Diamantin kautta teidän 

laboratoriosysteemiin 

+ Lähetä taloudellisia tietoja 

Tämän yhteyden avulla voit lähettää laskuja sairaalan 

järjestelmään tai suoraan sairasvakuutusyhtiölle. 

+ Potilastietojen vastaanotto 

+ Dialyysilaiteyhteys 

Diamant on yhdistettävissä kaikkiin tavanomaisiin 

dialyysikoneisiin ja vaakoihin. 

+ Hemodialyysi hoitotietojen lähetys 

Voit lähettää hemodialyysihoidon tietoja 

ulkoiseen tietojärjestelmään. 

+ HD hoito-ohjeiden tuonti 

Voit tuoda tärkeimmät hemodialyysihoidon tiedot 

Diamantiin. 

+ HTTP(S) käyttöliittymä 

Välitä lääketieteellisiä tietoja Diamant-verkkopalvelimen kautta. 

+ Portaaliliitäntä (REST FHIR) 

Tapaamiset yms. Diamant verkkoliittymän kautta. 
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