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VisualDx® tarjoaa pikahaun yli 40,000 sairauskuvaan tai kliiniseen 
opastukseen hoidosta, hallinnasta, sudenkuopista ja paljon muusta 
– auttaen käyttäjiään muodostamaan potilaskohtaisen mukautetun 
differentiaalidiagnoosin sekunneissa.
VisualDx on ainoa väline, joka on suunniteltu auttamaan löytämään vastauksia diagnostisiin 
kysymyksiin työskentelyn ohessa, se määrittää uudelleen ”diagnostisen tuen” tarkemmaksi, tietoon 
perustuvaksi päätöksenteoksi hoitotilanteessa. Käyttäjät voivat syöttää potilaskohtaisia löydöksiä ja 
rakentaa mukautetun differentiaalidiagnoosin reaaliaikaisesti potilaan kanssa.

Sitouttaa oppilaat, apulaislääkärit ja kliinikot lääketieteen parhaan 
differentiaalidiagnoosivälineen mukaan tehostamaan diagnostista tarkkuutta, auttamaan 
hoitopäätöksissä ja kehittämään potilasturvallisuutta.

VisualDx on hyödyllinen ja tehokas työkalu – pakollinen ohjelmisto kaikille yleislääkäreille. 
Se antaa minulle tarvitsemani tiedot hoitotilanteessa, jotta voin välttää väärän diagnoosin ja 
tarpeettomat testit ja lääkemääräykset. Yksinkertaisesti syöttämällä potilaslöydökset voin 
nopeasti nähdä, mitä muita oireita etsiä, mitä kysymyksiä esittää, ja sitten ohjelmisto opastaa 
minut differentiaalidiagnoosiin aivan potilaan vierellä.

Tri Michel Arnold, Family Medicine

• Tiivis, vertaisarvioitu sisältö, joka on suunniteltu hoitotilannetta varten.
• Muodosta potilaskohtaiset mukautetut differentiaalit sekunneissa.
• Opastetut tutkimuspakettikysymykset on kirjoitettu asiantuntijoiden toimesta tärkeimmän 

vaivan perusteella. 
• Haku tärkeimmän vaivan mukaan nähdäksesi kaikki vastaavat tilat.
• Tunnista lääkityksen haittatapahtumat.
• Integroituu sähköisiin terveystietoihin, jotka auttavat kliinikkoja tekemään varmoja, 

tarkkoja diagnooseja.
• VisualDx-sisällön luo lääkäreistä koostuva tiimi, jossa yli 100 lääkäritoimittajaa on 

luomassa vertaisarvioitua, näyttöön pohjautuvaa sisältöä.
• Lääketieteelliset kirjastonhoitajat ja lääketieteelliset toimittajat tarkastavat edelleen 

sisällön sen tarkkuuden ja ajanmukaisuuden varmistamiseksi.
• Nopea pääsy hoito-ohjeistukseen, hallintatietoihin, hoitoon ja paljon muuhun.
• Vuorovaikuta potilaiden kanssa potilasesitteiden ja kuvien avulla yli 200 huippudiagnoosia 

varten.
• Luotettu lääkäreiden ja hoitajien toimesta kautta maailman.

VisualDx®

Johtava diagnostisessa tarkkuudessa

KLIINISEN HOIDON YMPÄRISTÖ: 
VisualDx voi auttaa kliinikkoja:

• Minimoimaan diagnostiset virheet, 
jotka maksavat klinikoille ja 
terveydenhoitojärjestelmille miljardeja vuosittain.

•   Vähentämään virheitä, jotka vaarantavat potilaita 
ja voivat aiheuttaa lisäkuluja sekä arvokkaan ajan 
tuhlausta oikean diagnoosin etsimisessä sekä 
väärän hoidon selvittämisessä. 

•  Säästämään aikaa tarkemman diagnoosin 
määrittämisessä hoitotilanteessa.

KOULUTUSYMPÄRISTÖ: 
VisualDx voi auttaa oppilaita:

• Oppimaan oikean prosessin potilaiden 
arvioimisessa antamalla pääsy alan johtavaan 
tietoon digitaalisessa muodossa.

 • Tutkimaan oireisiin liittyviä kuvia edistyneissä 
opinnoissa, jotka paremmin valmistavat heidät 
käytäntöä varten. 

 • Muodostamaan ymmärrystä diagnostisista 
haasteista ja toisen mielipiteen tärkeydestä – 
koska sinä et voi muistaa kaikkea!

VisualDx-pikafaktat:

120 % 
satunnaistetussa, sokkoutetussa 

tutkimuksessa VisualDx 
paransi diagnoosin tarkkuutta yli 120 %.

97% 
lääkäreistä uskoo VisualDx:n käytön 

parantaneen potilashoitoa.

26 
minuuttia päivässä 

Kliinikot säästävät jopa 26 minuuttia 
päivässä käyttäessään VisualDx:ää.

2 800 
Sairautta (täydet kuvaukset yli 

1500 sairaudesta)

Yli 40 000 
Kuvaa sairauksista tai kliiniset 

opastukset hoitoon, hallintaan, 
sudenkuoppiin ja paljon muuhun 

Maailman suurin lääketieteellinen 
kuvakirjasto

Käytössä

1 600 
yhdysvaltalaisessa 

laitoksessa

Yli 50 % 
Yhdysvaltojen 

lääketieteellisistä 
kouluista
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Yksinkertainen vaihe vaiheelta etenevä prosessi opastaa käyttäjää kehittämään ja 
antamaan kaikkein tarkimman, harkitun diagnoosin, sekä lisäämään tai korjaamaan 
lisälöydöksiä koska tahansa.

VisualDx®

Pyydä lisätietoja VisualDx:stä tai kokeilukäyttömahdollisuus ottamalla 
yhteyttä Ovid-myyntiedustajaan osoitteessa sales@ovid.com.

VDx 0217

www.ovid.com

Muut myyntitoimistomme 
sijaitsevat seuraavissa kaupungeissa 
ja maissa:

Alphen aan den Rijn, Alankomaat

Berliini, Saksa

Bologna, Italia

Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Hongkong

Ilsan, Etelä-Korea

Kuala Lumpur, Malesia

Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta

Madrid, Espanja

Mumbai, Intia

New Delhi, Intia

Norwood, Massachusetts, Yhdysvallat

Pariisi, Ranska

Peking, Kiina

Riad, Saudi-Arabia

Sandy, Utah, Yhdysvallat

Sydney, Australia

Tokio, Japani

Tukholma, Ruotsi

Varsova, Puola

Viiden vuoden ajan Best in KLAS Awards 
Software & Services Report on antanut 
VisualDx®:lle tunnustuksen kategoriansa 
johtajana kliinisen päätöksenteon tuessa: 
Hoitotilanteen kliininen lähdeviittaus.

Pääkonttorimme:  
Ovid Worldwide Headquarters 
333 7th Avenue 
New York, NY 10001 
(646) 674-6300 
(800) 343-0064 
sales@ovid.com

www.ovid.com

Visualisoi sairauden oireet tämän tuotemerkityn tekniikan avulla. 

Yli 40 000 kuvaa sisältävä 
VisualDx on luetteloinut 
kaikkein kattavimman 
lääketieteellisen 
kuvakirjaston, joka esittää 
sairauden variaatiot 
kaikkein haastavimpien 
tapausten ratkaisemiseksi. 
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Kattaa kaiken yleisen lääketieteen 
ja erikoisalat, mukaan lukien:

• tarttuvat taudit

• työterveys

• dermatologia

• lääkkeen aiheuttamat allergiset reaktiot

• matkailulääketiede 

• silmä- ja suulääketiede

Lääkäriliiton sertifioimana ensihoitolääketieteen 
lääkärinä, joka toimii kahdessa sairaalassa, 
joissa kohtaan yhteensä yli 90 000 potilasta 
vuodessa, VisualDx:stä on tullut osa päivittäistä 
käytäntöäni. Kyky välittömästi käydä läpi 
potilasesityksiä ja kehittää tiivistetty lista 
mahdollisuuksista kuvineen visuaalista vertailua 
varten ovat välttämättömiä lääketieteen 
harjoittamiselle.

— James Shoemaker, lääk. tri,  
ensihoitolääketieteen lääkäri, puheenjohtaja,

Elkhart General Hospital Emergency Department, Elkhart, IN

Sympticon™-oire- tai löydöskuvakkeet

• Sallii kunkin sairauden pääpiirteiden 
graafisen vertailun. 

• Nopeuttaa potilaiden 
tutkimuspaketteja, tunnistusta ja 
diagnoosia.

• Moninkertaiset Sympticon-kuvakkeet 
taltioivat päävarianttien esitykset.

”DDx Strength” -indikaattori 
määrittämään, kun tarpeeksi 
löydöksiä on annettu pätevän 
differentiaalin määrittämistä varten


