
Skaner naczyń krwionośnych

Inwestujemy w nowe technologıe



OPIS URZĄDZENIA

Przenośne, podręczne urządzenie do iluminacji naczyniowej, 
umożliwiające zlokalizowanie naczyń (żył) powierzchniowych 
- brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem.

Obwodowy dostęp żylny jest podstawową drogą
podawania leków i płynów jeżeli:

• trudno jest zlokalizować naczynie
• chcesz przyspieszyć czas założenia dostępu naczyniowego
• chcesz uniknąć powtórnych wkłuć
• chcesz zlokalizować naczynie o największym przepływie
• chcesz zmniejszyć ryzyko powikłań
• chcesz dać szansę swojemu pacjentowi

ZASADA DZIAŁANIA 

Urządzenie wyposażone w projektor z bezpieczną kamerą laserową (klasa I),
emitujące promieniowanie podczerwone oraz widzialne i niewidzialne 
promieniowanie laserowe, które wykorzystane jest do lokalizacji naczyń 
(żył) podskórnych oraz podświetlania ich pozycji na skórze pacjenta. 
bezpośrednio nad żyłami w czasie rzeczywistym, bez opóżnień, dostosowując się do ruchu pacjenta.

AKCESORIA OPCJONALNE

- Statyw ambulansowy do obsługi bez użycia rąk z uchwytem do blatu lub szyny szpitalnej (zdjęcie 1)
oraz statyw mobilny z funkcją ładowania do obsługi bez użycia rąk (zdjęcia 2, 3 i 4).

- Ładowarka stacjonarna - stacja dokująca (zdjęcie 5).
- Biologicznie czyste nakładki ochronne na urządzenie i ramię statywu zabezpieczające

przed zakażeniami krzyżowymi (zdjęcia 6, 7 i 8).

DANE TECHNICZNE

Waga:      ok. 275 g
Rozmiar:     ok. 20 x 6 x 5 cm
Bateria:      litowo-jonowa 3,6 V, wymienialna przez użytkownika
Czas ładowania:   3 godziny
Czas pracy:     do 180 min. przy pełnym naładowaniu z włączonym podświetleniem żył

Przykładowe obszary użytkowania:

• neonatologia
• chirurgia naczyniowa
• geriatria
• hematologia
• onkologia
• hemodializa
• oddziały porodowe i pediatryczne
• anestezjologia i intensywna terapia

Skaner na wagę życia
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• pogotowia ratunkowe
• SOR
• leczenie oparzeń
• kliniki jednego dnia
• laboratoria
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