Veinlite LEDX

TransLite, LLC Veinlite®
Συσκευές διαφανοσκόπησης

Η πιο πρόσφατη και πιο φωτεινή φορητή συσκευή Veinlite.
Ειδικά σχεδιασμένη για σκληροθεραπεία και φλεβολογία.
• Αυξημένη περιοχή φωτισμού
• Μεγαλύτερο
 Increased
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για καλύτερη πρόσβαση
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 Widest
Opening χρώμα
for Easier
Access με υψηλή
για προβολή
αντίθεση
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visualization of feeder veins and the larger area of
illumination
speeds
upτου
sclerotherapy
treatments.
Η βαθύτερη
εστίασή
και τα σκούρα
κόκκινα LED
διευκολύνουν την απεικόνιση των φλεβών τροφοδοσίας,

“This
device LEDX
is perfect
doing sclerotherapy
ενώnew
η μεγαλύτερη
επιφάνεια
φωτισμού
επιταχύνει on
veins
with betterσκληροθεραπείας.
contrast than any other device, it even
τις συνεδρίες
shows
theσυσκευή
spider veins.”
Dr. Rüdiger
Damisch
«Η νέα
LEDX είναι
τέλεια για
τη σκληροθεραπεία σε
φλέβες
χάρη
καλύτερη
αντίθεση
που
προσφέρει
“Great
piece
of στην
equipment.
I think
more
vein
doctors σε σχέση
με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, επιτρέποντας τη λεπτομερή
should be using Veinlite products. The wide opening on
απεικόνιση των ευρυαγγειών.» Δρ. Rüdiger Damisch
the Veinlite LEDX is very useful.” Dr. Daniel D. Wert

«Καταπληκτική συσκευή. Πιστεύω ότι περισσότερο γιατροί
θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα προϊόντα Veinlite.
Το μεγάλο άνοιγμα στο Veinlite LEDX είναι εξαιρετικά χρήσιμο».
Specifications
Δρ. Daniel D. Wert

 32 Bright Light Emitting Diodes (LEDs)
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά
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LED colors
optimized for vein imaging
-•2432Orange
LEDs*
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έντονα φώτα LED
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Red χρώματα
LEDs forLED,
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veins, darkerγια
skin
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use
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covers
των φλεβών
 Light
and LED*
adapter**
- 24 shield
Πορτοκαλί
για επιφανειακές φλέβες
 Rechargeable
battery
and charger
- 8 Κόκκινα LED
για βαθύτερες
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δέρμα
 Ring
Diameter - 31mm
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διαχωρισμού μίας χρήσης
 Weight
including battery
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TransLite, LLC Veinlite®
Συσκευές διαφανοσκόπησης

Ακρίβεια ενδοφλέβιας πρόσβασης Veinlite® (85%)
Ακρίβεια προτύπου ποιότητας (74%)*
• Λιγότερες αποτυχίες ενδοφλέβιας

πρόσβασης
• Λιγότερα τρυπήματα
• Λιγότερος πόνος για τον ασθενή
• Μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών
• Λιγότερα απόβλητα αναλώσιμα

Με 24 LED, έντονου χρωματισμού**, ο εντοπισμός
των φλεβών σε παιδιά, ενήλικες, ασθενείς με
σκούρο δέρμα και υπέρβαρους ασθενείς γίνεται
πολύ πιο απλός.
Η μοναδική σχεδίαση «C» τεντώνει το δέρμα
διευκολύνοντας την είσοδο της βελόνας και
εμποδίζει τη μετατόπιση των φλεβών κατά
τη διάρκεια της πρόσβασης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Δύο χρώματα LED, βελτιστοποιημένα για
την προβολή των φλεβών
- 16 Πορτοκαλί LED* για τις επιφανειακές
φλέβες
- 8 Κόκκινα LED για την επεικόνιση των 		
βαθύτερων φλεβών, πιο σκούρο δέρμα

• Διαχωριστικά καλύμματα μιας χρήσης
• Παιδιατρικός προσαρμογέας και
καλύπτρα φωτός
• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτιστής
*Φωτισμός μέσω Veinlite
στο Παιδιατρικό Τμήμα Επειγόντων
(Κατσογριδάκης et al. - PEC 2008)
** Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
ΗΠΑ 7.874.698 B2.
®
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Veinlite EMS
Veinlite EMS

TransLite, LLC Veinlite®
Συσκευές διαφανοσκόπησης

Η πιο δημοφιλής συσκευή εντοπισμού LED. Για αποτελεσματική
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τυπική
• Simple
Singleοποιαδήποτε
Button Operation
skin for easy needle insertion, prevents veins
rolling and
results
in fewer
IV access
failures.
Veinlite’s
unique
C-shaped
design
stretches
the
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σκούρο δέρμα. Ευχαριστούμε!» Ruben Pena, Υπηρεσίες
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 Two
LED colors optimized for vein
imaging

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
-imaging
12 Orange LEDs** for superficial veins

• 16 λυχνίες με έντονο φωτισμό LED
for superficial
veins skin
- -12
LEDs
4 Orange
Red LEDs
for**deeper
veins, darker
• Δύο
χρώματα LED, για βελτιστοποιημένη απεικόνιση
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Red
LEDssingle
for deeper
veins, darker
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single
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Light
shield
and
adapter
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- Light
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and
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Κόκκινα LED
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• Περιλαμβάνει
αναλώσιμα
διαχωρισμού
TransLite,50
LLC
Veinlite®καλύμματα
Transilluminators
LLC
Veinlite®
Transilluminators
μίαςTransLite,
χρήσης
Designed and manufactured in the USA
Designed
and manufactured
in the USA
• Καλύπτρα
www.veinlite.com
info@veinlite.com
φωτός και παιδιατρικός
προσαρμογέας***
www.veinlite.com
info@veinlite.com
Tel:
281.240.311
Fax:
281.240.3122
• Περιλαμβάνει
2 μπαταρίες
ΑΑ281.240.3122
Tel: 281.240.311
Fax:
* Φωτισμός μέσω Veinlite στο
*Veinlite Transillumination in the Pediatric Emergency Department (Katsogridakis et al. – P.E.C., February 2008)
*Veinlite
Transillumination
in the Pediatric Emergency Department (Katsogridakis et al. – P.E.C., February 2008)
Παιδιατρικό
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**Patent
Number
7,874,698
B2 ***Patent
***Patent
Number
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et 7,874,698
al.
– P.E.C.,
**Patent
Number US
US
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USUS
8,032,205
®Registered
Trademark
of
TransLite
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VEMS 1111
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2008) of TransLite LLC
®Registered
Trademark
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*** Αριθμός διπλώματος ευρεσιτεχνίας
14123, Λυκόβρυση, Αθήνα
ΗΠΑ 8.032.205
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TransLite, LLC Veinlite® Συσκευές διαφανοσκόπησης

Ακρίβεια ενδοφλέβιας πρόσβασης Veinlite® (85%)
Ακρίβεια προτύπου ποιότητας (74%)*
• Λιγότερες αποτυχίες ενδοφλέβιας
πρόσβασης
• Λιγότερες διατρήσεις

Veinlite

• Λιγότερος πόνος για τον ασθενή
• Καλύτερη ικανοποίηση πελατών
• Λιγότερα αναλώσιμα προς απόρριψη
Έντονος, ομοιόμορφος φωτισμός για εύκολη
πρόσβαση στις φλέβες σε:
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

• Παιδιατρικούς ασθενείς
• Στην ενδοκρινολογία
• Στην κλινική έρευνα
• Στα Επείγοντα

Η Veinlite παρέχεται πλήρης με:
• Μεγάλο δακτύλιο φωτισμού
• Καλώδιο οπτικών ινών 180 εκ.
• Πηγή φωτισμού έντασης
150 Watt (110-120V A.C.)

Veinlite P

• Στην ακτινολογία
και στην ογκολογία
«Όπως γνωρίζετε, χρησιμοποιούμε το Veinlite Ρ
στο Τμήμα Επειγόντων στο Νοσοκομείο Παίδων
της Βοστώνης για τους τελευταίους μήνες και
η ανταπόκριση από το νοσηλευτικό και το ιατρικό
προσωπικό όποτε απαιτείται διαφανοσκόπηση για
δύσκολη ενδοφλέβια πρόσβαση ή αιμοληψία είναι
εξαιρετικά θετική.
Xρησιμοποιούμε το Veinlite Ρ προσωπικά
σε αμέτρητες περιπτώσεις και το ποσοστό
επιτυχίας τοποθέτησης ορού με την πρώτη
φορά σε ασθενείς με δύσκολη πρόσβαση
βελτιώθηκε σημαντικά.»

Η Veinlite P παρέχεται πλήρης με:
• Μικρό δακτύλιο φωτισμού
• Καλώδιο οπτικών ινών 180 εκ.
• Πηγή φωτισμού έντασης
150 Watt (110-120V A.C.)

Veinlite P

Mark L. Waltzman, MD, FAAP
Συντονιστής Προγράμματος Τραυματολογίας
Εκπαιδευτής Παιδιατρικής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής
Harvard, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο South Shore

* Διαφανοσκόπηση Veinlite
στο Παιδιατρικό Τμήμα Επειγόντων
(Κατσογριδάκης et al. – Pediatric
Emergency Care, Volume 24,
Number 2, February 2008)
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Η Veinlite LS παρέχεται πλήρης με:
• Μικρούς και μεγάλους
δακτυλίους φωτισμού
• Καλώδιο οπτικών ινών 180 εκ
• Πηγή φωτισμού έντασης
150 Watt (110-120V A.C.)

TransLite, LLC Veinlite®
Συσκευές διαφανοσκόπησης

Για Νήπια και Νεογνά
Τέλος στις εικασίες - Τέλος στην αναζήτηση φλέβας
Αποδεδειγμένη τεχνολογία Veinlite®
To Veinlite PEDI είναι η μικρότερη έκδοση της κλινικά αποδεδειγμένης
και εξαιρετικά επιτυχημένης συσκευής Veinlite LED, η οποία αξιολογήθηκε
ως «μία πολύτιμη νέα προσθήκη στα εργαλεία μας».
(Jeffery Lindsey - JEMS 2005)

Μοναδική σχεδίαση σχήματος “C”
Χάρη στο σχήμα “C” του Veinlite PEDI και τα 12 LED δύο χρωμάτων,
η παρατήρηση και η πρόσβαση στις επιφανειακές φλέβες μπορεί να γίνει
οπουδήποτε στο σώμα, θέτοντας τέλος στις εικασίες και στις αναζητήσεις
με τον καθετήρα.

Πολύτιμη για την πρόσβαση στις φλέβες
Απαλαγείτε από το άγχος για τον εντοπισμό των φλεβών στους μικρούς
σας ασθενείς! Η συσκευή Veinlite PEDI είναι βελτιστοποιημένη για την
απεικόνιση των φλεβών χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή τεχνική
φωτισμού μέσα στο σώμα και επίσης την κατοχυρωμένη* μέθοδο
πλευρικού υπερφωτισμού, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε
στο σώμα, ακόμα και στην κεφαλή. Με τη συσκευή Veinlite PEDI,
καθίσταται δυνατή η χαρτογράφηση των φλεβών ή των διακλαδώσεών
τους, ώστε να εντοπιστεί το καλύτερο σημείο για ασφαλή πρόσβαση.
Η έξυπνη σχεδίαση σχήματος “C” σταθεροποιεί τη φλέβα και συγκρατεί
το δέρμα, διευκολύνοντας την είσοδο της βελόνας.

Κουμπωτός προσαρμογέας νεογνών
Ένας καινοτόμος προσαρμογέας** που επιτρέπει τον φωτισμό με έξι LED
μέσα από ένα μικρό άνοιγμα για τη διαφανοσκόπηση των άκρων των
νεογνών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Χρώματα LED, βελτιστοποιημένα για προβολή των φλεβών
- Πορτοκαλί LED (8) για επιφανειακές φλέβες**
- Κόκκινα LED (4) για βαθύτερες φλέβες, πιο σκούρο δέρμα

• Διαφανές πλαστικό κάλυμμα μιας χρήσης
• Μικρή μπαταρία λιθίου 3 volts
• Βάρος 40 gm μαζί με τη μπαταρία
• Μέγεθος 6,7 x 4,2 x 2,4 cm
• Μονοετής εγγύηση
* Αριθμός διπλώματος ευρεσιτεχνίας
ΗΠΑ 5.146.923
** Εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
®
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