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Tüm Hastalara ONLINE HDF Tedavisi 
Sunar

Hasta tedavi sonuçlarında birçok klinik parametreyi 

iyileştiren ONLINE Hamodiyafiltrasyon ( ONLINE 

HDF ), hemodiyalizde en gelişmiş modalite olarak 

her geçen gün daha fazla kabul görmektedir. 

Bu faydalar ONLINE HDF’nin daha az endotel 

disfonksiyonuna sebep olduğunu göstermektedir, 

dolayısıyla da “Cardioprotective” hemodiyaliz 

uygulamalarını sağlamaktadır.

Biz Fresenius Medical Care ekibi olarak diyaliz hastalarının 

klinik parametrelerini iyileştirmek için diyaliz tedavi 

sistemlerini ve ürünlerini sürekli olarak geliştirmek için 

çabalamaktayız. Son teknoloji kullanılarak tasarlanmış 

olan 5008S Diyaliz Sistemi teknik ve klinik deneyimli 

uzmanlarımızın ortak çalışmalarının sonucu olarak 

geliştirilmiştir ve size “Cardioprotective” hemodiyaliz 

uygulamalarının bütün faydalarını sunmaktadır. 

Diyaliz hastaları için en gelişmiş tedavi modalitesinin 

yaygınlaştırılması amaçlanırken, 5008S Diyaliz Sistemi’nin 

tasarımında ONLINE HDF’nin pratik olarak uygulanabilmesi 

temel hareket noktası olmuştur. Bunun için de Hemşire ve 

hasta ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur.

5008S Diyaliz Sistemi;

• Hastalarınız için en iyi tedavi imkanı

• Tüm kullanıcılar için kullanım kolaylığı

• Optimal kaynak kullanımı

sunar.

5008S Diyaliz Sistemi kapsamlı bir şekilde test 

edilmiştir. ONLINE HDF’nin kabul görmüş üstünlüğü 

bu detaylı klinik tecrübelerin verdiği güvenle tüm 

hastalara sunulmaktadır.

Genişletilmiş Deneyim



Hastalarınız için En İyi Tedavi

ONLINE HDF – Tedavide Ayrıcalık

Son yıllarda hemodiyaliz tedavisinin kalite ve etkinliğinde 

anlamlı gelişmeler olmasına rağmen hemodiyaliz 

hastalarındaki morbidite ve mortalite oranları kabul 

edilemeyecek kadar yüksektir. Bu oranların belirtildiği 

gibi olmasının sayısız sebebi vardır. Günümüz 

renal replasman tedavileri sağlıklı böbreğin süzme 

fonksiyonunu sadece kısmen gerçekleştirebilmektedir. 

Renal replasman tedavisinin etkinliğinin sürekli gelişimi, 

Son Dönem Böbrek Yetmezliği (SDBY) hastalarına 

verilen önemin göstergesidir.

Fresenius Medical Care’ın “Cardioprotective” 

hemodiyaliz programının en önemli amacı olan yenilikçi 

tedavi sistem ve kavramlarının sürekli geliştirilmesiyle 

ve uygulamaya konulmasıyla birlikte diyaliz hastalarında 

kardiyovasküler prognozun iyileştirilmesi de vardır.

Yapılan son çalışmalar, ONLINE HDF tedavisinin 

standart hemodiyaliz tedavisine oranla SDBY 

hastalarının mortalite riskinde anlamlı bir azalma 

sağladığını göstermektedir (7).  1

ONLINE HDF, özellikle büyük miktarlarda kullanılan 

ultra saf replasman sıvısı ile sadece küçük, orta ve 

büyük molekül ağırlıklı üremik toksinlerin geniş bir 

yelpazede fizyolojik ve efektif olarak uzaklaştırılmasının 

yanında hasta parametrelerini de iyileştirmekte ve 

yaşam kalitesini yükseltmektedir.

• Orta büyüklükteki moleküllerin daha iyi uzaklaştırılması (1)

• Yüksek hemodinamik stabilite(2)  

• Daha az yan etki ve intradiyalitik semptom(2)  

• Azalmış Kalsiyum-Fosfat çarpımı(3)

• Daha iyi anemi kontrolü ve azalmış EPO gereksinimi (4)

• Azalmış infilamasyon ve oksidatif stres(5, 6)

ONLINE HDF Pompası 1: Diyaliz tedavi modalitesine göre rölatif mortalite riski (yaş, cinsiyet ve diya-
liz süresine göre düzenlenmiştir, 14 özet komorbidite durumu, ağırlık, kateter 
kullanımı, hemoglobin, albumin, normalize protein katabolizma hızı, kolesterol, 
trigliserid, Kt/V, eritropoietin, MCS ve PCS). Canaud B et al., Kid Int 2006; 
69: 2087-2093.
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Konvektif tedavilerle büyük solütler efektif olarak 

uzaklaştırılabilmektedir, ancak tedavinin etkinliğinin 

değerlendirebilmesi için klirensin sürekli olarak 

görüntülenmesi gerekmektedir. 5008S’teki Online 

Klirens Monitörü (OCM®) ek harcama gerektirmeden 

tamamen otomatik olarak diyaliz etkinliğinin 

kontrolünü ve hedeflenen diyaliz dozu ile uyumluluğu 

sağlamaktadır.

Ayrıca opsiyonel olarak sunulan Kan Isı Monitörü (BTM) 

tedavinin kalitesini daha da arttırma olanağı sunmaktadır. 

Vücut ısısının regüle edilmesi hemodinamik stabiliteyi 

anlamlı bir şekilde arttırmakta ve de efektif resirkülasyon 

ölçümü gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca 5008S’teki sayısız yeni teknoloji güvenlik 

sistemleri (ör. çeşitli sızıntı sensörleri ve güvenlik testleri) 

istenmeyen durumların oluşumunu engellemekte, bu 

da tedavi güvenliğini arttırmakta ve dolayısıyla diyaliz 

ekibine kolay kullanım imkanı sağlamaktadır.

5008S – Tüm Hastalara ONLINE HDF Tedavisi 

Sunar.
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5008S – ONLINE HDF Tedavisini 
Kolaylaştırır

Hemodiyaliz uygulaması sırasında, cihaz üzerinde 

yoğun manuel işlem gerekmektedir.

5008S Diyaliz Sistemi ve bileşenleri bu manuel işlemleri 

mümkün olduğunca azaltacak ve kolaylaştıracak 

şekilde tasarlanmıştır. Bu sistem sayesinde diyaliz 

hemşireleri, sayıları her geçen gün artan ve birçok 

komorbidite ile mücadele etmekte olan diyaliz 

hastalarına daha fazla zaman ayırabileceklerdir.

• Dokunmatik ekran aracılığıyla tüm fonksiyon ve

 bilginin tek merkezden yönetimi  1

• Ergonomik kullanım, örn. bibag®’in tek elle   

 takılabilmesi.

• PatientCard veya ağ (Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi  

 - TDMS) aracılığıyla kolay, hızlı ve güvenilir bilgi

 yönetimi.

Dolayısıyla 5008S’in ileri teknolojisi ve yenilikçi 

işlem menüsü ile ONLINE HDF’yi uygulamasını 

kolaylaştırmaktadır. Diyaliz hizmeti veren önde 

gelen firmalardan biri olarak da edindiğimiz  

deneyimlere ve birçok kullanıcıdan alınan 

geribildirimlere dayanarak 5008S, özellikle yoğun 

iş yükünü azaltacak ve günlük kullanımdaki tüm 

manuel işlemleri kolaylaştıracak şekilde otomatik 

ve gelişmiş prosedürleri içeren güvenlik sistemleri 

ile donatılmıştır. 

5008S, etkin bir ONLINE HDF tedavisi için sadece 

sınırsız ultra saf replasman sıvısı üretmekle kalmaz 

bunun yanında ONLINE kavramını iş yükü çok olan 

hazırlık ve süreç sonrası adımları kolaylaştırır.

• ONLINE Priming

• ONLINE Bolus

• ONLINE Reinfüzyon

5008S – ONLINE HDF’e Pratik Yaklaşım.

Tüm Kullanıcılar için Kullanım Kolaylığı

Ergonomik kullanım dizaynı 1: Dokunmatik ekran



Optimal Kaynak Kullanımı

Etkinlik ve Sürdürülebilirlik

Fresenius Medical Care, diyaliz hizmeti veren ve 

ürünlerini sağlayan bir firma olarak, sınırlı sağlık 

kaynaklarıyla daha üstün bir diyaliz tedavisi sunabilmek 

için yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyulduğunun 

bilincindedir. 

Bu nedenle şirketimizin yaklaşımlarından biri de sınırlı 

sağlık kaynaklarının effektif ve sürdürülebilir kullanımını 

destekleyerek ve kolaylaştırarak sayıları sürekli 

artmakta olan diyaliz hastalarına üstün hemodiyaliz 

sistem ve tedavisi sunmaktır.

Ultra saf diyaliz sıvısının gerekli miktarlarda online olarak 

üretilmesiyle birlikte priming için torba ve şişelerden 

izotonik kullanımı artık tercih edilmemektedir. 

Böylece, ONLINE Priming, ONLINE Bolus ve ONLINE 

Reinfüzyon sadece standart kullanım prosedürlerini 

kolaylaştırmakla kalmaz aynı zamanda hazır yıkama 

solüsyonlarına olan ihtiyacı da ortadan kaldırır.  1

Diyalizat akışının “AutoFlow”  (8) fonksiyonu ile efektif 

kan akışına göre otomatik olarak optimal seviyeye 

ayarlanmasının yanında stand-by konumundaki 

“EcoFlow” fonksiyonuyla diyalizat ve enerji tasarrufu 

sağlanmaktadır.  2

Bütün rutin prosedürlerde yenilikçi ve ileri derecede 

otomatize iş akışı, kolay bilgi girişi ve dokümantasyonu, 

bunların yanında servis hizmetindeki yeni yaklaşımlar 

kaliteli hasta bakımı için anlamlı zaman, geniş 

erişilebilirlilik ve güvenirlilik sağlamaktadır.

5008S’in üst düzey modern teknolojisi diyaliz 

ünitelerindeki sınırlı sağlık kaynaklarının etkin 

kullanımını sağlar ve ONLINE HDF’nin (en iyi güncel 

tedavi yöntemi) gerçekleşmesine pratik bir yaklaşım 

sunar. 

5008S – Üstün Tedavi Standartlaşıyor
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1: ONLINE Priming izotoniğe olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor 2: AutoFlow: diyalizatın kan akışına en iyi şekilde uyarlanması; diyalizat ve 
enerji tasarrufu sağlar

8. Kult J, Stapf E. Changing emphasis in modern hemodialysis therapies: 
Cost-effectiveness of delivering higher doses of dialysis. Int. J Artif Organs 
2007; 30(7): 577-582
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Yeni 5008S Diyaliz Sistemi ONLINE HDF’nin standart 

tedavi modalitesi olarak kolay ve rahat uygulanabilmesini 

başarıyla sağlamaktadır. Geleneksel anlamda çok 

dikkat gerektiren ve karmaşık olan ONLINE HDF’i 

son derece basitleştirilmiş bir model olarak, tamamen 

otomatik, kolay kullanım ve ergonomik dizayn 

özellikleri ile donatılmış 5008S sistemi ile uygulamak 

tedaviyi anlamlı şekilde kolaylaşmaktadır.

Son derece yalın dizayn edilmiş bu diyaliz sistemi, 

üstün ONLINE HDF tedavisinin rutin klinik 

uygulamalarının önemli gerekliliklerini ve bunun 

yanında, sınırlı sağlık kaynaklarının optimal kullanımını 

göz önünde bulundurmasıyla ONLINE HDF’in tüm 

dünyadaki renal replasman tedavileri içerisinde tercih 

edilen tedavi modalitesi olarak yerleşmesinde katkısı 

olacaktır. 

5008S – ONLINE HDF’e Pratik Yaklaşım.

5008S – Genişletilmiş Deneyim





The new 5008S Dialysis System allows ONLINE HDF 

therapy to be accomplished as the standard treatment 

modality in a remarkably easy and convenient 

manner. The simplification of this traditionally very 

elaborate and complex therapy into a highly safe 

modality is significantly facilitated by the application 

of fully-automated, easy-to-operate and ergonomic 

design features of the new 5008S System. 

With a clear emphasis on the essentials of the 

superior ONLINE HDF therapy for routine clinical 

practice as well as a consideration of optimal usage 

of all available resources, this extremely sleek 

dialysis system will contribute towards establishing 

ONLINE HDF as the treatment of choice in renal 

replacement care around the world.  

5008S – The Pragmatic Approach to ONLINE 

HDF.

5008S – Extending Experience



 Haemodialysis system 5008S ONLINEplus M20 121 1

 Bloodline systems AV Set ONLINEplus 5008 (Filling vol. 132 mL) 501 844 1

   AV SN Set ONLINEplus 5008 (Filling vol. 167 mL) 501 851 1

  

 Dry concentrates bibag® 5008  650 g  506 078 1

   bibag® 5008  900 g 506 080 1

 Dialysis fluid filter  DIASAFE® plus 500 820 1

 Disinfectants  Diasteril®  508 564 1

   Citrosteril® 508 535 1

   Puristeril® 340  508 551 1

   Puristeril® plus            e. g. 508 570 1

   Sporotal® 100  508 542 1

 Surface disinfectant ClearSurf® e. g. 508 569 1

 Accessories Heparin syringe 30 mL 503 032 1

  

Product   Art. No.

5008S  Product Range



General data

Dimensions 5008S 1,680 x 350 x 780 mm (H x W x D) at bed/dialysis  

  chair level (width at base: 520 mm, depth with  

  canister holder: 900 mm)

Weight approx. 100 kg

Monitor/Screen 15" high-resolution TFT LCD with touch screen user 
  interface. Monitor rotatable around the 3 axes

Card reader Smart card (ICC) for Patient, User and ServiceCard

Water supply
Water inlet pressure  1.5 – 6.0 bar
Water inlet temperature  5 – 30 °C; for “integrated hot rinse” 85 – 95 °C
Max. drain height  1 m
Flush Rinse of water supply area (option)

Concentrate supply
Supply pressure  0 to 100 mbar; 1 m suction height with
 Central Delivery System: 0.05 to 2.0 bar
Central supply  1 central acid concentrate (option)

Electrical data
Power supply  100 to 240 V AC ± 10 %, 47 – 63 Hz
Current consumption  Approx. 6 A (at 230 V) at a water inlet
 temperature of 17 °C, Dialysate temperature 37 °C
 Dialysate flow: 500 mL/min

External connections Alarm output: potential free alarm outlet
 (alternating contact max. 24 V/24 W).
 LAN (RJ 45) port for data exchange with 
 Therapy Data Management System/Finesse®

Extracorporeal circuit

Arterial pressure monitoring
Display range - 300 mmHg to + 300 mmHg
Accuracy ± 7 mmHg
Resolution 5 mmHg

Venous pressure monitoring
Display range - 100 mmHg to + 500 mmHg
Accuracy ± 7 mmHg
Resolution 5 mmHg

Transmembrane pressure monitoring
Display range - 100 mmHg to + 400 mmHg
Resolution  5 mmHg

Arterial blood pump
Blood flow range (effective)  30 to 600 mL/min
Accuracy  ± 10 %

Single-Needle system 2 blood pumps. Internal pressure/pressure  
(Option) control with variable stroke volume (max. 50 mL)

Air bubble detector Ultrasound transmission measurement on blood line, 
 additional capacitive level and optical monitoring

Heparin pump Delivery range: 0.5 to 10 mL/h
 Bolus function: 1.0 up to 20.0 mL
 Syringe size: 30 mL

Dialysis fluid circuit

Dialysis fluid flow range
Selectable  0 – 1,000 mL/min (steps of 100 mL/min)
AutoFlow (selectable) Automatic adaptation of the dialysate flow to  
 the effective blood flow (factors adjustable)

EcoFlow Stand-by flow of 100/150 mL/min (HD/HDF)
 during preparation and reinfusion

Dialysis fluid 
temperature  34 – 39 °C

Dialysis fluid conductivity
Range   12.8 – 15.7 mS/cm
Accuracy  ± 0.1 mS/cm

Sodium concentration dialysis fluid
Mixing ratio   Freely adjustable e.g. 1 + 44, 1 + 34
Adjustment range   125 to 151 mmol/L, depending on the 
  concentrate used ± 10 % of the base value 

Bicarbonate concentration dialysis fluid
Default mixing ratio   1 + 27.6 (others possible)
Adjustment range   24.0 – 40.0 mmol/L (steps of 0.5 mmol/L)

Bicarbonate dry concentrate bibag®

Balancing accuracy  ± 0.1 % related to the total dialysate volume
Pressure holding test  Event controlled

Ultrafiltration
UF rate   0 – 4,000 mL/h (in steps of 10 mL)
Pump volume accuracy   ± 1 %
Parameters displayed   UF goal, UF time, UF rate, UF volume

Blood leak detector
Sensitivity   <_ 0.5 mL blood/min (Hct = 25 %)
  flow rate 100 mL/min – 1,000 mL/min

Dialysis fluid filter system  DIASAFE®plus

ONLINEplus  ONLINE Haemo(dia)filtration
Substitution rate  25 – 600 mL/min
Accuracy  ± 10 %
AutoSub  Substitution ideally matched to 
  effective blood flow

OCM®  Online Clearance Monitoring
Accuracy Clearance K  ± 6 %

BPM (Option)
Display range  Systole: 30 mmHg – 280 mmHg
  Diastole: 10 mmHg – 240 mmHg
  MAP: 20 mmHg – 255 mmHg
Accuracy  ± 3 mmHg

BTM (Option)
Temperature measurement  Accuracy ± 0.2 °C
Body temperature control  Allowed change rate ± 0.5 °C/h
Recirculation measurement  Accuracy ± 2 %

Disinfection and cleaning programmes*

Rinse
Temperature/flow   37 °C/600 – 800 mL/min (adjustable)

Hot rinse (recirculation)
Temperature/flow   85 °C/600 – 800 mL/min (adjustable)

Cleaning Sporotal® 100 (recirculation)
Temperature/flow   37 °C/600 – 800 mL/min (adjustable)

Heat disinfection Diasteril®/Citrosteril® (recirculation)
Temperature/flow   85 °C/600 – 800 mL/min (adjustable)

Disinfection Puristeril® 340/plus (recirculation)
Temperature/flow   37 °C/600 – 800 mL/min (adjustable)

* Various programme combinations selectable. Technical changes reserved.

Technical Data 5008S
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