
X-Tray
Trött på sömnlös integration?

Om Krucom
Krucom AB är verksamt inom IT i sjuk- och hälsovården.Vi tar fram lösningar 
för att koppla ihop system med anknytning till medicinska bilder. Vår fokus är 
att sammanlänka patientregister, tidbok, bildskapande utrustning, arkiv och 
journal. Företagets kunder består av vårdgivare och företag inom röntgen och 
bilddiagnostik i fjorton länder. Med sexton år i branschen bidrar våra produkter 
till en säkrare och effektivare sjukvård.
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Inom medicinsk bildhantering är det önskvärt att system samsas 
och delar information med varandra för att underlätta det dagliga 
arbetet. Olika kliniker och vårdgivare har sina egna förutsättningar 
och behov vilket speglas i val av system och utrustning.

Kopplingen mellan patient och bild är viktig
Gemensamt för alla verksamheter är kravet att varje bild eller 
journalhandling som arkiveras är korrekt, enhetlig och aktuell. 
Felfria patientuppgifter är nödvändiga för patientsäkerheten 
men är även viktiga för att information ska vara sökbar och 
lättillgänglig. 

Förenkla din informationsdelning med X-Tray
X-Tray är en helhetslösning som knyter ihop IT-system och medi-
cinska bildsystem. Syftet är att skapa en tillförlitlig koppling 
mellan patient och bild. X-Tray är flexibel och stödjer de flesta 
IT och medicinska kommunikationsgränssnitt som används 
inom sjukvården. Lösningen passar allt ifrån en klinik med en 
enskild utrustning till regionalt övergripande system.

Typiska tillämpningar
 • Förse bildutrustning med arbetslistor från valfritt tidboksystem

 • Skapa en gemensam arbetslista från flera olika tidboksystem

 • Skapa en ad hoc-bokning direkt från bildutrustningen

 • Avisera patient ID- och namnbyten till medicinska system

Teknik 
Vi vill inte trötta ut dig med tekniksnack. Teknik är däremot 
någonting vi gillar och gärna pratar mer med dig om utifrån din 
verksamhets förutsättningar och behov.

X-Tray är CE-märkt som en klass I produkt enligt medicintek-
niska förordningen MDR 2017/745

”Det svåra är inte att hitta nya 
tekniska lösningar, utmaningen 
ligger i att obemärkt integrera dem 
i arbetsflödet. Det är så vi skapar 
nytta och bidrar till att göra vården 
bättre”, vd Jonathan Kruger.

Just healthcare connectivity.

X-Tray kopplar ihop arbetsflödet utan 
att användaren märker X-Tray i sig. 


