NxStage
Hem-HD maskin för Hem-HD
Enkelheten
Ingen dyrbar, avancerad installation med vattenrening.
NxStage har ett eget system för vattenrening.
Ingen ombyggnad krävs i hemmet. NxStage kan anslutas
direkt till vanlig vattenkran och befintligt avlopp.
Enkel att lära sig för patienten och enkel att lära ut för
dialyssköterskan.
Enkelheten gör att fler patienter kan behandlas hemma.
Det finns alltid en flexibel lösning för varje patient.
Tillgång till vatten
NxStage består av två delar – maskin och vatten/dialysatdel.
Om man vill ta med NxStage på resa kan man använda
dialysat från påsar och använda NxStage utan vatten/
dialysatdel.
Kostnadseffektivt
Enkelheten gör att fler patienter kan behandlas hemma.
Installation
Mycket enkel installation ger låg kostnad. Samma gäller el
och vattenförbrukning då det endast används ca 20 liter
vatten/dialysat per dialysbehandling.
Storlek
Se bild. Maskin och vatten/dialysatdel tar liten plats och
passar in i de flesta miljöer. Storlek och låg vikt gör också
att det är lätt att flytta maskinen.

Praktiska fördelar för patienten
Färdigt kassettsystem med filter och blodslangar
Mycket enkel att färdigställa
Enkel att lära sig
Få inställningar/tre knappar
Kräver mycket litet förrådsutrymme
Mobil, kan tas med på resan
Ingen ombyggnad i hemmet
Förhöjd livskvalité
Självklart ger flexibilitet och möjlighet att dialysera hemma
en bättre livskvalité. Det pågår stora studier – The Freedom
Study – där man redan kunnat visa mycket positiva effekter
som t ex mindre användning av blodtrycksänkande läkemedel
och färre depressioner mm hos patienter som behandlas
med Hem-HD.
Genom sin enkelhet ger NxStage fler patienter möjlighet till
behandling i hemmet.
Erfarenhet
Det finns cirka 4000 patienter i USA som använder NxStage.
Många patienter har använt NxStage i flera år och systemet är
väl dokumenterat behandlingsmässigt, praktiskt och tekniskt.
Nordic Medcom AB – ett svenskt dialysföretag
Vi som leverantör av NxStage Hem-HD system har komplett
organisation med flera anställda dialyssköterskor för utbildning/instruktion samt egna tekniker för service. Vi har också
egen organisation för logistik och administration.
Huvudkontor och lager i Borås ger snabba och säkra
leveranser.

www.nordicmedcom.se

bana1.se / MEC-0122 / Jan 10

NxStage ger en unik möjlighet att göra behandling med
Hem-HD enklare och mer tillgänglig för fler patienter.

