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SELKEÄ NÄKYMÄ TULEVAISUUTEEN
Moderneihin dialyysikoneisiin kohdistuvat vaatimukset muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi. Toisaalta 
koneiden pitää suoriutua jatkuvasti kehittyvistä hoidoista ja varmistaa samalla maksimaalinen 
turvallisuus ja tehokkuus. Toisaalta järjestelmien pitää olla helppokäyttöisiä ja joustavia.

Surdial X on onnistunut sisällyttämään seuraavat laatuvaatimukset yhdeksi kokonaisuudeksi: 

• hoidon laatu
• käytettävyys
• taloudellisuus

• turvallisuus.

Käyttäjän näkökulmasta Surdial X on paras mahdollinen apuväline:

• luotettava

• suunniteltu sisältämään kaikki vaadittavat tekniset ominaisuudet.
Samalla potilaamme voivat luottaa järjestelmän kykyyn laatia hoitoja, jotka on räätälöity tarkalleen
nefrologien määräysten mukaisiksi.

Tämän menestyksen inspiroimana ja sitoutuneena tuotteidemme jatkuvaan innovointiin kehitimme 
Surdial X -järjestelmää sen toisen sukupolven lanseeraamisen yhteydessä. Esittelemme ylpeinä 
uuden järjestelmän, jossa on: 

• parannetut ominaisuudet
• optimoitu resurssien käyttö

• helpotettu huolto.

Tutustu seuraavilla sivuilla toisen sukupolven Surdial X -järjestelmäämme.



4

ERINOMAINEN JOUSTAVUUS
Surdial X -järjestelmään voidaan liittää erilaisia 
pumppukokoonpanoja eri hoitovaatimusten 
täyttämiseksi: suurista sairaaloista pieniin 
dialyysikeskuksiin.

Huippulaatuisen kolmen pumpun 
kokoonpanonsa ansiosta Surdial X voi 
hallinnoida useita hoitomuotoja:
• HD (kaksi neulaa tai yksi neula)
• HDF (online, kaksi neulaa tai yksi neula,

sekä pre- tai postdiluutio)
• HF (pre- tai postdiluutio)

Uusi Max Sub Function -toiminto auttaa 
saavuttamaan korkeimman mahdollisen 
korvaustilavuuden kullekin potilaalle 
mahdollisimman vähäisillä hälytyksillä ja 
sairaanhoitajan interventioilla.

DIALYSAAT-
TORI

QB UF SUBS CONV TMP Min (l) Max (l)

Elisio 17H 351 2,3 26,7 27,1 253,1 20,8 31,7

Elisio 19H 355 2,3 28,2 30,5 251,9 17,4 33,4

Elisio 21H 357 2,4 28,1 30,6 258,3 17,7 36,2

Elisio 25H 390 2,9 31,7 34,5 263,0 30,5 32,2

Tulokset 184 hoidosta, jotka annettiin vuonna 2016 Espanjassa normaaleissa 
olosuhteissa.

Max Sub Function -toiminnon lisäksi paransimme 
kahta keskeistä toimintoa, potilasturvallisuuden ja 
kustannukset huomioiden: 

Dialysate Infusion Function (DIF) -toiminto, jonka 
avulla dialyysinesteen infuusiotoiminto esitäyttää 
letkusetin ja antaa nopean boluksen potilaalle 
äkillisessä hätätilanteessa hoidon aikana.

DIF Reinfusion -toiminto, jonka avulla koko 
HD-hoito on mahdollista toteuttaa ilman erillisiä 
keittosuolaliuospusseja. Tämä optimoi hoidon 
kustannuksia entisestään.

Surdial X -järjestelmän edistykselliset ohjelmat on 
suunniteltu erilaisten potilastarpeiden mukaisiksi. 
Järjestelmässä on mahdollista asettaa räätälöidyt 
bikarbonaatti-, natrium- ja UF-profiilit, ennen 
hoitoa tai hoidon aikana, lääkärin määräyksien 
mukaisesti.
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SURDIAL X ON SUUNNITELTU YKSILÖLLISIÄ, 
OPTIMOITUJA HOITOJA VARTEN

KOLMEN PUMPUN JÄRJESTELMÄ
Sijaitsee yksikön etupuolella, jotta eri hoitomuotoja on mahdollista hallinnoida 
asianmukaisesti: HD, HF ja HDF potilaan tilan ja lääketieteellisten käyttöaiheiden 
mukaisesti.

ONLINE HDF
Surdial X mahdollistaa korvausnesteen online-valmistamisen, jolloin vältetään 
keittosuolaliuospussin tarve. Tämä säästää käyttäjiltä aikaa ja hoitoyksiköiltä 
kustannuksia.

DIALYSATE INFUSION FUNCTION -TOIMINTO
Mahdollistaa dialyysinesteen käytön esitäytössä, jälkihuuhtelussa ja nopeassa 
boluksen annossa hoidon aikana, myös yhden pumpun HD-hoidoissa, tarvitsematta 
keittosuolaliuospusseja.

DOSE DETECTOR FUNCTION -TOIMINTO
Laitteeseen on integroitu innovatiivinen hoitoannostunnistin. Laite näyttää kaikki 
arvot seuraavien osalta: Kt, Kt/V single pool ja double pool, puhdistuma ja urean 
vähenemisaste (URR, urea reduction rate).

VALMIUS JATKUVILLE HOIDOILLE
Jatkuvan hitaan dialyysitoiminnon ansiosta Surdial X toimii tehokkaasti myös 
jatkuvissa akuuttihoidoissa.

MAX SUB FUNCTION -TOIMINTO
Mahdollistaa suuremmat korvaustilavuudet postdiluutio-HDF-hoidossa 
vähentäen näin sairaanhoitajan interventioita. Toiminto laskee suurimman 
mahdollisen korvausnopeuden jokaiselle potilaalle transmembraanipaineen (TMP) 
hallintajärjestelmän perusteella.
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HELPPO KÄYTTÄÄ
Kaikkein innovatiivisinkaan laite ei välttämättä tarjoa etua, jos se on liian monimutkainen käyttää. Tästä 
syystä Surdial X tarjoaa seuraavat edut:

• helppokäyttöinen

• käyttäjäystävällinen käyttöliittymä

• 15” erittäin herkkä kosketusnäyttö

• täydellinen käyttöopastus tekstein

• laiteavusteinen pumppusegmenttien asennus

Surdial X parantaa turvallisuutta varmistamalla nopean tietojen saatavuuden:

• hallintapainikkeet on ryhmitelty 
loogisiin osa-alueisiin

• ohjenäyttöjä on saatavilla

• ohjauspaneelinäyttö, jossa on nopea
ja selkeä yleiskatsaus hoidon tilasta  

Helppo käsiteltävyys ja nopea tietojen saatavuus 
merkitsevät ennen kaikkea turvallisempaa 
hoitojen toteutusta. 

Turvallisuus ilmenee myös varmistusten 
muodossa, tietona siitä, että oikea hoito yhdistyy 
oikeaan potilaaseen. Surdial X varmistaa, että 
räätälöityjen dialyysihoitojen toteutus onnistuu 
potilaskortin avulla. Jokaisella potilaalla on 
yksilöllinen potilaskortti, jossa on ennalta 
määritellyt hoitoasetukset.

Kortti on suunniteltu helpottamaan hoidon 
parametrien nopeaa ja turvallista asettamista. 
Surdial X voidaan yhdistää paikallisverkkoon. 
Näin potilastiedot voidaan siirtää suoraan 
klinikan palvelimelle.
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SURDIAL X ON EDISTYKSELLINEN 

LAN-YHTEYS
Mahdollistaa mutkattoman potilastietojen siirtämisen klinikan 
tietojenhallintaohjelmistoon.

POTILASKORTTI
Mahdollistaa sen, että potilaalla on omat hoitoasetuksensa, mikä maksimoi 
turvallisuuden ja käyttönopeuden.

15” KOSKETUSNÄYTÖLLÄ TOIMIVA KÄYTTÖLIITTYMÄ
Parannettu erittäin herkkä näyttö, jonka avulla käytettävyys ja näkyvyys on optimoitu 
kaikissa olosuhteissa.

LAITEAVUSTEINEN PUMPPUSEGMENTTIEN 
ASETTAMINEN
Automaattisesti asettuvat pumppusegmentit vähentävät valmisteluaikaa. Hoidon lopussa 
ne tulevat automaattisesti ulos ja ovat irrotettavissa helposti.

AUTOMAATTINEN HOITOMUODON VALINTA
Laitteeseen asetetuista veriletkuista riippuen järjestelmä asettaa 
automaattisesti oikean hoitomuodon.

JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖLIITTYMÄ, JOSSA 
ON OHJAUSPANEELINÄKYMÄ
Hoidon tila on jatkuvasti hallinnassa erityisellä selkeällä ja helppokäyttöisellä näytöllä.
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VÄHEMMÄN JÄTETTÄ

KEITTOSUOLALIUOSPUSSEJA 
EI ENÄÄ TARVITA
Surdial X pystyy toimimaan täysin online-
ympäristössä, ei pelkästään HDF-tilassa, 
vaan myös HD-tilassa DIF-toiminnon 
ansiosta. Tämä tarkoittaa sitä, että 
dialyysikeskus voi toteuttaa kokonaisia hoitoja 
ilman keittosuolaliuospusseja. Nollakulutus 
tarkoittaa myös nollakustannuksia 
keittosuolaliuospussien ostamiseen, 
käyttöön, varastointiin ja hävittämiseen 
liittyen.

VÄHÄISET VESI- JA 
ENERGIAVAATIMUKSET
Surdial X -järjestelmän tarjoamat 
edistyksellisimmät suunnitteluratkaisut 
tarkoittavat erittäin vähäistä veden ja energian 
kulutusta. Tällä on välitön todellinen vaikutus 
klinikoiden talouteen. Se on edullista myös 
elinympäristöllemme.
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VÄHÄINEN 
DESINFIOINTIAINEEN 
KULUTUS
Surdial X voidaan desinfioida jokaisen hoidon 
jälkeen pienellä määrällä happokonsentraattia, 
jota kuluu 4–8 kertaa vähemmän kuin 
muilla tällä hetkellä markkinoilla 
olevilla dialyysilaitteilla. Tämä rajoittaa 
desinfiointiaineen hankintatarvetta ja vähentää 
siten sen kanistereiden hävittämis-
kustannuksia.

LYHYT DESINFIOINTIAIKA
Desinfiointiaika voi olla jopa vain 29 minuuttia 
HD-versiossa, ja desinfiointi silti täyttää 
korkeimmat suositellut tehokkuusstandardit. 
Tämä mahdollistaa suuremman hoitojen 
määrän. Näin säästyy aikaa ja resursseja kun 
laitteen desinfiointiin käytetty aika 
minimoidaan.
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TURVALLISUUS ETUSIJALLA
Surdial X -järjestelmä valvoo potilasturvallisuutta aktiivisesti ja passiivisesti. Hoidon aikana Surdial X -
järjestelmä seuraa tarkasti kaikkia asetuksia ja antaa välittömän näkyvän ja kuuluvan varoituksen, 
mikäli havaitaan mikä tahansa poikkeama. Käyttäjän on helppoa ja nopeaa tarkistaa kaikki liitoskohdat 
ja veriletkujen kytkennät.

Clean Treatment Start (CTS) -toiminto mahdollistaa sen, että UF-pumppu poistaa esitäyttöliuoksen 
veriletkuista antamatta sitä potilaaseen hoidon aloituksen aikana ja ilman ylimääräistä tyhjennyspussia.

Myös vuodontunnistukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Uudet erityiset sensorit, mukaan lukien 
yksi pumppualueen alapuolelle lisätty sensori, säätelevät kehonulkoista ja hydraulista kiertoa, sekä 
endotoksiinisuodattimien lujuutta, joiden toiminta on keskeistä online-HD- tai -HDF-hoidossa.
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SURDIAL X MAKSIMOI POTILASTURVALLISUUDEN

VERENPAINEEN SEURANTA
Hoidon aikana potilaan verenpaineen tilaa seurataan jatkuvasti, mikä mahdollistaa 
tarvittaessa välittömän tuen. Mittaukset voidaan myös yhdistää hoito-olosuhteisiin, ja 
ne voivat auttaa vähentämään hypotension riskiä.

CLEAN TREATMENT START (CTS) -TOIMINTO
Veriletkuista voidaan poistaa esitäyttöliuos antamatta sitä potilaaseen hoidon 
aloituksen aikana ja tarvitsematta hävittää sitä ulkoiseen tyhjennyspussiin.

DIALYSAATTORIN VUODONHALLINTA
DIF-toiminnon avulla mahdollisten vuotojen hallinta ulottuu myös dialysaattoriin 
potilaan turvallisuuden maksimoimiseksi.

BLOOD VOLUME MONITOR (BVM), VEREN 
TILAVUUSSEURANTA
BVM-toiminto mittaa hemoglobiinipitoisuuden suhteellista muutosta dialyysihoidon 
aikana. Se auttaa estämään verenpaineen laskuja hoidon aikana.
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POIKKEUKSELLINEN 
LUOTETTAVUUS
Jotkin asiat kannattaa säilyttää. Surdial X -järjestelmässä on säilytetty sen hyvin suunniteltu veriletkusto 
sekä kompakti lattiapinta-ala ja kapea muotoilu. Näin osastolla saadaan enemmän tilaa sekä potilaalle 
että käyttäjälle.

• 3 luukkua helpottavat käytettävyyttä
• reaaliaikaiset virtauskaaviot
• tehokkaasti suunniteltu hydrauliikka
• vähäinen desinfiointiaineen kulutus
• lyhyt desinfiointiaika
• turvallisuustarkastus 24 kuukauden välein
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SURDIAL X INTEGROI EDISTYNEIMMÄT TEKNIIKAT 
HUOLLON YKSINKERTAISTAMISEKSI

USEITA KÄYTTÖLUUKKUJA
Suuret luukut mahdollistavat pääsyn hydrauliseen järjestelmään ja elektronisiin 
osiin. Näin teknikoiden toteuttama laitehuolto toteutuu helposti.

TURVALLISUUSTARKASTUS KAHDEN VUODEN VÄLEIN
Laiteyksikön turvallisuustarkastus tarvitsee toteuttaa kerran kahdessa vuodessa. 
Tämä minimoi klinikan normaalin työnkulun keskeytykset, mistä on hyötyä sekä 
käyttäjille että potilaille.

REAALIAIKAISET VIRTAUSKAAVIOT
Ennen hoitoa, hoidon aikana ja sen jälkeen käyttäjä voi luottaa hydrauliikkaa 
kartoittaviin virtauskaavioihin. Tämä helpottaa teknikoiden työtä.

HYDRAULISEN KIERRON VUODONHALLINTA
Uudet tunnistimet, mukaan lukien laitteen etupuolelle asetettu tunnistin, seuraavat 
mahdollisia vuotoja kierroissa ja endotoksiinisuodattimien alueella.

SULJETUN KIERRON TESTI
Sekä potilaat että käyttäjät voivat luottaa kattavaan valvontajärjestelmään, jonka 
tarkistuksia ja parametreja voidaan muokata hoidon aikana.
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TÄYDELLINEN TUOTEVALIKOIMA
Nipro on maailman johtava kertakäyttöisten dialyysitarvikkeiden ja dialyysiin liittyvien hoitovälineiden 
valmistaja. Yli 30 vuoden jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön myötä innovoimme edelleen tuotteita, jotka 
vastaavat asiakkaiden tarpeita. Olemme aina sitoutuneet korkeimpiin laatustandardeihin. Surdial X 
-dialyysilaitteemme lisäksi Nipron munuaishoitotuotteet kattavat tarpeesi alusta loppuun: dialysaattorit, 
AV-neulat, HD-katetrit, hemostaattiset siteet, veriletkusetit, konsentraatit ja vedenkäsittelyjärjestelmät.

VEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT
Valmistamme vedenkäsittelyjärjestelmiä dialyysikeskuksille turvallisimman 
vedenlaadun varmistamiseksi suurissa ja pienissä keskuksissa sekä 
yksittäisten laiteyksiköiden osalta. Tarjoamme myös käänteisosmoosi- ja 
kuumavesidesinfiointijärjestelmiä munuaishoito- ja lääketieteelliseen käyttöön.

DIALYSAATTORIT
Dialysaattorimme ovat tunnettuja niiden ylivoimaisesta kyvystä poistaa suuren 
molekyylipainon ureemisia toksiineja samalla kun ne varmistavat korkean 
bioyhteensopivuuden ja rajoittavat albumiinihukkaa. Tuotevalikoimaamme 
kuuluu kolme dialysaattoriperhettä: Sureflux (selluloosatriasetaattikalvo), 
Elisio (polynefronikalvo) ja vastikään markkinoille tullut Solacea 
(asymmetrinen triasetaattikalvo). Bisfenoli A:ta (BPA) sisältämättömillä 
kuiduilla, koteloilla ja päätyosilla varustetut Nipro-dialysaattorit ovat sekä 
potilas- että ympäristöystävällisiä.

LIUOKSET
Toimitamme nestemäisiä ja kuiva-aineesta valmistettavia 
munuaishoidon liuoksia yli 200 miljoonan litran 
dialyysinestemäärän valmistamiseen keskuksissa. 
Tuotamme täyden valikoiman erilaisia valmisteita, 
laimennoksia ja säiliöitä dialyysiyksiköiden erityisten 
vaatimusten täyttämiseksi ja kaikissa maissa olevien 
potilaiden tarpeiden huomioimiseksi.

VERITIETUOTTEET
Tarjoamme täydellisen valikoiman AV-neuloja ja 
katetreja sujuvaan ihon läpäisyyn, mikä vähentää kipua 
ja parantaa potilasmukavuutta.  BIOHOLE-valikoimamme on 
erityisesti suunniteltu tukemaan buttonhole-tekniikkaa. 
Veritietuotevalikoimaamme kuuluvat myös sidokset ja 
täydellinen valikoima HD-katetreja pitkä- tai lyhytkestoiseen 
käyttöön.

VERILETKUSETIT
Valmistamme veriletkusettejä monin eri kokoonpanoin ja 
spesifikaatioin käyttäjiemme ja potilaidemme tarpeiden 
täyttämiseksi. Ne kaikki on suunniteltu parantamaan 
turvallisuutta ja tehokkuutta. Settimme tarjoavat myös 
keskuksille joustavan ratkaisun, koska ne voidaan sovittaa yhteen 
kaikentyyppisten dialysaattoreiden ja dialyysivälineiden kanssa.
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TEKNISET SPESIFIKAATIOT
MITAT

Yksikön koko

Korkeus:
- 1625 mm (ilman tippatelinettä)
- 1745–1995 mm (tippatelineen kanssa)

Leveys: 480 mm (monitori: 390 mm)
Syvyys: 895 mm
4 pyörää ja 2 jarrua

Yksikön massa n. 120 kg (kuivamassa)

SUOJAUS

Suojauksen luokka ja aste

Luokka I
Tyypin B sovellettu osa

(mansetti verenpainemittariin, tyypin BF sovellettu osa)
Suoja veden tunkeutumista 
vastaan Pisarasuojattu laite IPX1 (kaikki paneelit suljettuina)

DIALYYSINESTEEN VIRTAUS

Dialyysinesteen virtaus Min: 100 ml/min
Max: 800 ml/min

100 ml/min portaittain
yhteydessä verenvirtaukseen

UF-HALLINTA
UF-hallintamenetelmä Suljettu tilavuudenhallintamenetelmä, joka käyttää mäntäpumppua
Asetusalue 0,00; 0,10–4,00 l/h 0,01 l/h portaittain

VERIPUMPPU, S/N-KAKSOISPUMPPU, ON-LINE HDF-PUMPPU
Veripumpun menetelmä 2 rolleria (automaattinen tilansäätömenetelmä)
Pyörimissuunta Vastapäivään pyörivä

Virtauksen vaihteluväli

Normaali letku: 10–600 ml/min
- Normaali letku: poissulkukierto Ø 8,00 x Ø 12,00 ± 0,15 mm
- Maksimivirtauksen aikaansaaminen voi olla mahdotonta kiemurtelevan letkun

väsymisestä johtuen

HEPARIINIPUMPPU
Yhden pumpun menetelmä 10, 20, 30 ml ruisku
Injektiosuunta Vasemmalle, vain laitteen etupuolella
Virtausasetus 0,0–10,0 ml/h
Ylikuormituksen tunnistus Purkautumispaine 1200 ± 50 mmHg



NIPRO AUSTRIA GMBH : 
Divischgasse 4, 1210 Wien, AUSTRIA   |   T: +43 (0)2 910 712   |   T: +43 (0)2 910 713
NIPRO EUROPE NV - EGYPT : 
Nile City Towers, 22nd Floor, North Tower, Nile City, Towers, Cornich El Nile, 11624 Ramelt Beaulac, Cairo, EGYPT
NIPRO EUROPE - FRANCE : 
Biopôle Clermont-Limagne, 63360 Saint Beauzire, FRANCE   |   T: +33 (0)473 33 41 00   |   F: +33 (0)473 33 41 09
NIPRO MEDICAL GERMANY GMBH : 
Kokkolastrasse 5, 40882 Ratingen, GERMANY   |   T: +49 (0) 2102 564 60 81   |   F: +49 (0) 2102 564 60 90
NIPRO EUROPE - ITALY : 
Centro Direzionale Milanofiori, Strada 1 - Palazzo F/1, 20090 Assago (Milano), ITALY   |   T: +39 (0)2 57 50 00 57   |   F: +39 (0)2 57 51 81 11
NIPRO D.MED AG KAZAKHSTAN :
Gogol street, 39, office 1008, 050010, Almaty, KAZAKHSTAN   |   +7(727) 259-01-24
NIPRO EUROPE - NETHERLANDS : 
Regus Business Center, Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda, NETHERLANDS   |   T: +31 (0)76 524 50 99   |   F: +31 (0)76 524 46 66
NIPRO D.MED NIGERIA LTD. : 
5 Omowunmi Street, Oke-Afa, Isolo, Lagos, NIGERIA
NIPRO EUROPE - POLAND : 
Ul. Panska 73, 00-834 Warszawa, POLAND   |   T: +48 (0)22 31 47 155   |   F: +48 (0)22 31 47 152
NIPRO EUROPE NV - PORTUGAL : 
Avd. Da Liberdade 249, 1° Andar, 1205-143 Lisboa, PORTUGAL

NIPRO EUROPE - RUSSIA : 
12 Krasnopresnenskaya Nab., Office 1407, entrance 6, 123610 Moscow, RUSSIA   |   T: +7 (0)495 258 1364   |   T: +7 (0)495 258 1365
NIPRO SENEGAL S.U.A.R.L. : 
27 Avenue Georges Pompidou, Dakar, SENEGAL
NIPRO MEDICAL D.O.O. BEOGRAD : 
Bastovanska 68a, 11000 Belgrade, SERBIA   |   T: +381 (0)11 75 15 578
NIPRO MEDICAL SOUTH AFRICA (PTY) LTD : 
Unit 2, 4B Dwyka Street, Stikland Industria, Cape Town, 7530, SOUTH AFRICA   |   T: + 27 21 949-2635   |   F: +27 21 949-2397
226 Market Str, Fairland, Randburg, Johannesburg, 2170, SOUTH AFRICA   |   T: + 27 11 431 1114 / 26   |   F: +27 11 431 1115
NIPRO EUROPE - SPAIN : 
Poligono Los Frailes n° 93 y 94, Daganzo, 28814 Madrid, SPAIN   |   T: +34 (0)91 884 5531   |   F: +34 (0)91 878 2840
NIPRO D.MED SCHWEIZ GMBH : 
Kantonsstrasse 77, 8807 Freienbach, SWITZERLAND   |   T: +41 (0)55 410 40 44   |   F: +41 (0)55 410 40 43
NIPRO D.MED SAGLIK HIZMETLERI TIC. LTD. STI. : 
Aziziye Mah.Pilot Sok.17/ 6, Çankaya-ANKARA, TURKEY   |   T: +90 (0)312 442 21 12   |   F: +90 (0)312 442 21 92
NIPRO MEDICAL UK LTD. : 
25 Barnes Wallis Road, Segensworth East, Fareham Hampshire PO15 5TT, UNITED KINGDOM   |   T: +44 148 985 48 30

Nipro Medical Europe : European Headquarters, Weihoek 3H, 1930 Zaventem, BELGIUM
T: +32 (0)2 725 55 33  |  F: +32 (0)2 725 70 41  |  info@nipro-medicaleurope.com  |  www.nipro-medicaleurope.com

Ota yhteyttä paikalliseen edustajaasi saadaksesi lisätietoja.

Nipro Renal Care on osa Nipro Corporation Japania, vuonna 1954 perustettua 
johtavaa globaalia terveydenhuollon alan yritystä. Maailmanlaajuisen 
yli 27 000 työntekijän voimin Nipro palvelee lääkinnällisten laitteiden 
(Medical Device), lääkealan (Pharmaceutical) ja lääkealan pakkaamisen 
(Pharmaceutical Packaging) aloja.

Nipro Renal Care on globaali markkinajohtaja, joka on tuottanut 
munuaishoitoratkaisuja yli viiden vuosikymmenen ajan dialyysiä ja 
dialyysiin liittyviä hoitoja varten. Olemme erikoistuneet dialyysilaitteiden, 
vedenkäsittelyjärjestelmien ja kattavan kertakäyttöisten lääkinnällisten 
laitteiden tuotevalikoiman kehittämiseen. 

Potilaiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja hankintapäälliköiden 
tarpeiden huomioimiseksi Nipro Renal Caren ajavina voimina ovat innovaatio 
ja potilasturvallisuus. Tarjoamme korkeinta laatua olevia tuotteita, jotka 
optimoivat ajankäytön, voimavarat ja kustannukset.

KOSKA JOKAINEN IHMINEN ANSAITSEE 
LAADUKKAAN HOIDON

Br
o-

SU
RD

IA
L 

X-
FI

-2
0F

eb
20

18
_c

or
r

Tuo
tte

et 
ova

t ja
tku

van
 ta

rka
ste

lun
 al

ais
en

a t
ek

nis
en

 ke
hit

yks
en

 nä
kö

ku
lm

as
ta.

 To
de

llis
et 

sp
es

ifik
aa

tio
t v

oiv
at 

se
n v

uo
ks

i k
eh

itty
ä t

ai 
mu

utt
ua

 ilm
an

 er
illi

stä
 ilm

oit
us

ta.
 Jo

tki
n e

sit
ety

t ja
 ku

vat
ut 

om
ina

isu
ud

et 
ja/

tai
 lis

äta
rvi

kk
ee

t v
oiv

at 
oll

a v
ali

nn
ais

ia 
eri

 m
ark

kin
oil

la.
 Es

ite
tyt

 tie
do

t e
ivä

t e
du

sta
 m

yyn
tita

rjo
us

ta,
 

ja 
ne

 on
 es

ite
tty

 va
in 

tie
do

tus
tar

ko
itu

ks
es

sa
. T

äs
sä

 as
iak

irja
ssa

 ju
lka

ist
ut 

ku
vat

 on
 es

ite
tty

 va
in 

es
itte

lyt
ark

oit
uk

se
ssa

. N
e e

du
sta

vat
 m

ah
do

llis
ia 

kä
ytt

öta
rko

itu
ks

ia 
ja 

sa
att

ava
t o

lla
 m

uo
ka

ttu
ja 

gra
afi

ste
n t

arp
eid

en
 vu

ok
si.

 Ka
ikk

i o
ike

ud
et 

pid
äte

tää
n.




