
seadmed

VeinViewer tehnoloogia kasutamine vähendab 
kõikide osapoolte ärevust ja patsiendi valu

Christie pakub kõige uuenduslikumat perifeersete veenide 
kuvamise seadet. Kasutades lähisinfrapuna-kiirgust (NIR; near-
infrared) koos teiste tehnoloogiliste uuendustega, saab VeinViewer 
seadme abil kuvada pindmisi veresooni reaalajas, veresoonte HD 
kujutis kuvatakse otse patsiendi nahale. VeinViewer on ainus toode, 
mis võimaldab High Definition - Df2 (digital full field) kuvamist. 

VeinViewer vähendab korduvaid nõelatorkeid veeni otsimisel ja 
vajadust perifeerselt sisestatavate tsentraalkateetrite (PICC) järele, 
suurendades seega patsiendi mugavust

Kuuenda põlvkonna mudel VeinViewer Vision2 on 
kuvamiseks kasutatav vabakäeseade, mille abil saab kiiresti 
ja lihtsalt luua kuvasid kogu keha ulatuses. Vision2 tähendab 
võimalust teha kasutajapoolseid seadistusi, sellel on mugav 
alus, mis ei jää kuvamisel ette, ning lai liigutamisamplituud.
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Riistvara

• Vision2 peasüsteem on kergesti liigutatav vaid ühe käega,
vabakäeseadet saab kiiresti viia vaatlemisvalmidusse.

• Võrgutoide või akutoide (Fast Swap Battery). Akutoide on
tagatud 2 tunniks katkematuks kasutamiseks, akutoitel seadet saab kasutada
ka laadimise ajal. Samad akud sobivad nii Vision2 kui Flex seadmetele.

• Vision2 kuvamispea liigend võimaldab seda keerata kuni 360˚,
seega saab fokusseerida mistahes asendis patsiendi.

• Tänu Vision2 liigendi MaxReach funktsioonile saab patsiendist
"peast-varvasteni" pildi.  83% pikem kui eelmine mudel.

• Madal alustugi tagab lisaks protseduuri efektiivsusele ka hea
manööverdusvõime.

• Korv IV tarvikute jaoks.

S Universal

S Fine Detail

  S Inverse

  S Resize

S TriColor

S MaxBright

• ASSESS™ Plus Imaging Suite režiimid

Tarkvara - kuvamisvõimalused

Kaal        24,5 kg

Kõrgus  173 cm 

Toide     100–240 VAC

Aluse mõõtmed
diagonaal 53cm 

Spetsifikatsioon

S - standard O - eraldi tellitav

S Image Capture

MaxReach (liigendi siruulatus 135cm
Eredus 10 luumenit (MaxBright) 
kuni  ~6 lumens (ilma  MaxBright 
funktsioonita) 



S 2 paigaldusalust (S-Mount) 
- suur klamber 
- C-klamber

S 2 "Fast Swap" akut

S Akulaadija

S Vahelduvvoolu adapter

S Lisaadapterid

S Nailonist kott

S USB kaabel

S  DVD kasutusjuhendiga 

O Suur transpordikott

O Autolaadija (puudub 

pildilt)

VeinViewer Flex on meie poolt pakutavatest 
kaasaskantavatest mudelitest parim. Mõeldud 
alternatiivkasutuseks, nt erakorralises meditsiiniabis, 
perearstide kabinettides, onkoloogia erakliinikutes.

info@veinviewer.com     www.christiemed.com

1-877-SEE-VEIN (1-877-733-8346) TOLL FREE

Christie Medical Holdings, Inc. 
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• Universal - kasulik kõigile patsientidele

•  Fine Detail* - vajalik väikeste veenide kuvamiseks
pediaatria- või skleroteraapia patsientide puhul

•  Inverse* - meedik saab teha patsiendist 
lähtuvaid kuvamisseadistusi

•  Image Capture* - vastab HIPAA nõuetele ;
EMR dokumentatsiooni jaoks saab teha 
veresoontest kuni 200 staatilist  .PNG kuva 

•  MaxBright* - lisab eredust 40%, kasutatakse 
tavalisest erinevate valgustustingimuste puhul. 
Ainult Flex seadme jaoks EMS konfiguratsioonis.

•  TriColor - kasutaja saab seadistada kuva 
värvust roheline, kollane, valge), olenevalt 
patsiendi nahatoonist või isiklikest 
eelistustest. Ainult Vision2 seadmes.

•  Resize* - cvalitav üks kolmest akna suurusest, 
vajalik nt pediaatriapatsientide puhul

VeinViewer Flex

VeinViewer Flex lisavarustus

Eksklusiivne kuvamislahendus

 

  

Riistvara

• Seade on kompanktne, mõeldud nii käest kasutamiseks kui
käed-vabad süsteemiga (S-Mount)

• VeinViewer'i kvaliteedile ja vastupidavusele lisandub ülihea mobiilsus 

• Akutoide või võrgutoide

• "Fast-swap" akudel kuni 2 tundi katkematut tööaega
(lisaaku korral 4 tundi)

 S Universal 

O Fine Detail

O Inverse

O Resize

Tarkvara - kuvamisvõimalused

• ASSESS Imaging Suite režiimid

O MaxBright

O Image Capture

Lisafunktsioonide (O) jaoks vajalik litsentsi uuendamine

Samuti saadaval Vision ja VisionXTND.  Täpsem info - vt  
christiemed.com

Standarderedus 6 luumenit

Kaal                        0,73kg 

Toide                       100–240 VAC

EMC klass     B

Vastupidav - läbis      kukkumistestid 

(IEC/UL 60601-1)

Spetsifikatsioon

*Vajalik litsentsi uuendamine ainult VeinViewer Flex jaoks.

Pildil on nii
tavavarustus kui
eraldi tellitav lisavarustus

S - standard O - eraldi tellitav
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