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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. 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. 

Sertifiointi 
• + NEN-EN-ISO 9001
• + NEN-EN-ISO 13485
• CE-hyväksytty

Kehitys
Diasoft hyödyntää käyttäjien sekä 
globaalien kumppaneiden tietämystä 
ja kokemusta. Sovellusta muokataan 
jatkuvasti esiintulleiden tarpeiden 
mukaiseksi. 

Diamant 
Diamant on sähköinen 
potilastietojärjestelmä, joka tukee 
hemo- ja peritoneaali dilyysi potilaiden 
hoitopolkua. Diamant sopii 
seurantaan hoidon kaikissa 
vaiheissa: predialyysistä 
munuaisensiirtoon. Diamant 
integroituu sairaalan ICT-
ympäristöön ja on liitettävissä 
kaikkiin tavanomaisiin dialyysilaitteisin ja vaakoihin. 

Modulaarinen järjestelmä 
Diamant on modulaarinen. Workflow-versio tarjoaa täyden tuen koko hemodialyysiprosessille 
suunnittelusta raportointiin.



Nordic Medcom on pohjoismainen yritys, jolla on pääkonttori Espoossa. Nordic Medcom on osa 
Carbonex-konsernia. Tarjoamme dialyysilaitteita ja -tarvikkeita sairaaloille Pohjoismaissa ja Baltian 
maissa. Markkinointiorganisaatiomme, asiakastukemme sekä huoltomme on hyvin kehittynyttä. 
Toimitamme tuotteemme nopeasti suoraan asiakkaillemme. 

Nordic Medcom, Olarinluoma 11, 02200 ESPOO
Puh. 09-2533 3600 

E-mail: myynti@nordicmedcom.fi

nordicmedcom.fi
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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, 
mitä dialyysikoneen asetusten tulisi olla. Jotkut dialyysikoneet voidaan asettaa automaattisesti 
Diamant-sovelluksessa. Siten koko dialyysihoitoa voidaan seurata etäkäytössä Diamantissa. Diamant 
näyttää kaikki interaktiot, jotka on suoritettu 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, näkyvätkö ne 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.


