Kompleksowe rozwiązanie
w podciśnieniowej terapii ran.

Wyjątkowy system
do podciśnieniowej terapii ran (NPWT)
wraz z dedykowanym serwisem
Stworzony we współpracy z grupą ekspertów
w dziedzinie medycyny, system Vivano®
zapewnia dostosowane do potrzeb,
zintegrowane rozwiązania ukierunkowane
na osiąganie nowatorskich rezultatów.
HARTMANN to 140 lat doświadczenia
w leczeniu ran

Vivano®
Competence Network
Wsparcie grupy ekspertów,
którzy odpowiedzą na
Państwa pytania

Dogłębna wiedza, zrozumienie i nieustanny
dialog aby poznać Państwa potrzeby
Kompleksowe rozwiązania wykraczające poza
samo urządzenie
Pasja i wartości, którymi wspieramy specjalistów
w dziedzinie ochrony zdrowia w ich drodze do
rozwoju bezpiecznej terapii podciśnieniowej

Kongres LINK®
Wymiana najlepszych
doświadczeń

System do podciśnieniowej
terapii ran zaprojektowany aby
spełnić Państwa oczekiwania.

Dedykowany zespół
specjalistów
Oferujący profesjonalne
szkolenie w Państwa
placówce.

Wsparcie produktowe
i serwis
Ukierunkowane na Państwa
codzienną pracę.

Inspirowane przez zespół ekspertów w dziedzinie
medycyny, nowe Vivano®Tec Pro, zostało
zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie
i prostym użytkowaniu, aby wspierać Państwa
podczas całego procesu leczenia rany.

Vivano®
urządzenie & akcesoria
Jedno urządzenie.
Jeden system.

Nowe urządzenie i komponenty, zaprojektowane
do optymalnego działania
Stworzone z myślą o bezpiecznej & prostej terapii ran

Spotkania LINK®
Współpraca & lokalna wymiana
doświadczeń

Spectrum
Bieżące informacje
dotyczące przypadków
klinicznych i badań

Kompleksowe
rozwiązanie

System do podciśnieniowej
terapii ran zaprojektowany aby
spełnić Państwa oczekiwania.

Dedykowany zespół
specjalistów
Oferujący profesjonalne
szkolenie w Państwa
placówce.

Wsparcie produktowe
i serwis
Ukierunkowane na Państwa
codzienną pracę.

Inspirowane przez zespół ekspertów w dziedzinie
medycyny, nowe Vivano®Tec Pro, zostało
zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie
i prostym użytkowaniu, aby wspierać Państwa
podczas całego procesu leczenia rany.

Vivano®
urządzenie & akcesoria
Jedno urządzenie.
Jeden system.

Nowe urządzenie i komponenty, zaprojektowane
do optymalnego działania
Stworzone z myślą o bezpiecznej & prostej terapii ran

Spotkania LINK®
Współpraca & lokalna wymiana
doświadczeń

Spectrum
Bieżące informacje
dotyczące przypadków
klinicznych i badań

Kompleksowe
rozwiązanie

Vivano Tec
®

Pro

Nowe urządzenie do terapii podciśnieniowej zaprojektowane
z myślą o bezpieczeństwie i prostym użytkowaniu
przynoszącym efektywne rezultaty
NOWE Vivano®Tec Pro

Łatwe użytkowanie
Intermittent

Continuous

Jedno urządzenie:

Nowy, zoptymalizowany, kolorowy ekran dotykowy,
z funkcją szybkiego dostępu, obsługiwany także przez
rękawice

3 proste kroki aby rozpocząć terapię

Intuicyjny interfejs graficzny i nowy, czytelny system
kontroli szczelności systemu za pomocą
wyświetlanych natychmiastowo
zielonych/czerwonych pulsujących symboli

Zakres ustawień podciśnienia 20 - 200 mmHg 		
regulowany co 5 mmHg

Przewijana historia zdarzeń z funkcję filtrowania
umożliwiająca łatwą analizę przebiegu terapii

obsługę w rękawiczkach

Tryb terapii ciągłej i przerywanej (zmiennej)

Nowy intuicyjny interfejs graficzny, umożliwiający 		
Nieuciążliwy poziom hałasu & automatyczny tryb 		

Bezpieczeństwo
Blokada drenu

1. Sprawdź dren pod kątem zagięć
2. Sprawdź połączenia
3. Sprawdź zbiornik na wydzielinę

Wizualne i akustyczne komunikaty alarmowe zawierające
wskazówki jak rozwiązać problem
Mechaniczny przycisk Włącz/Wyłącz w połączeniu
z blokadą ekranu zapobiega niezamierzonemu użyciu
lub wyłączeniu urządzenia

Komfort obsługi i użytkowania
Obudowa urządzenia umożliwiająca łatwe czyszczenie
i dezynfekcję
Zintegrowany uchwyt
Niski poziom hałasu generowanego przez urządzenie1
Automatyczny tryb dzienny i nocny
z regulowaną jasnością ekranu

1

33dB; potwierdzony poziom hałasu nie wywołujący zaburzeń snu wynosi 34,24 dB,

dzienny/nocny z regulowaną jasnością ekranu

Kompatybilny asortyment:
Łatwe w użyciu zestawy opatrunkowe
Dostosowane do użytku z torbą i pasem 			
naramiennym Vivano®Tec

Zaprojektowany do użytku stacjonarnego i dla pacjentów mobilnych

Vivano Tec
®

Pro
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Zbiornik Vivano®Tec
300 ml i 800 ml
Umożliwia szybkie & łatwe
podłączenie
Filtr węglowy niwelujący zapach wydzieliny

Opatrunek piankowy
Vivano®Med
Równomierna dystrybucja
podciśnienia
Bezpieczny do usunięcia z rany

Vivano®Tec Port
Wielo-światłowy
Efektywny drenaż płynów
i wydzieliny z rany

Hydrofilm®
Niezawodna przyczepność
Pół-przepuszczalny

Vivano®Med Abdominal
Warstwa Zabezpieczająca
Narządy
Dobra przyczepność
do opatrunku piankowego
Kieszenie do łatwej & bezpiecznej
aplikacji

Właściwe komponenty
Vivano®Med White Foam
Atrauman® Silicone
Vivano®Med Gel Strip

Opieka nad
pacjentem

Wiele korzyści
w Państwa codziennej pracy
Kompleksowe rozwiązanie Vivano® zapewnia bezpieczeństwo
pracy lekarza, umożliwiając pełną kontrolę nad całym
procesem leczenia rany.

Spersonalizowane
wsparcie

Najlepsze
rezultaty

Co oferuje Vivano® aby wspierać Państwa
w osiąganiu najlepszych rezultatów?
Nowe & ulepszone urządzenie
Jeden zintegrowany system
Precyzyjny pomiar ciśnienia
Niezawodne usunięcie wydzieliny z rany, płynów śródmiąższowych
& zainfekowanych materiałów
Regularne, prowadzone na miejscu szkolenia & wsparcie

W jaki sposób Vivano® ułatwia Państwa codzienną pracę?
Mały, lekki & kompaktowy design
Dostosowany asortyment
Łatwe czyszczenie, bez konieczności wymiany dodatkowych filtrów
Wsparcie produktowe & serwis

Czego mogą Państwo oczekiwać aby zapewnić bezpieczeństwo
i komfort Państwa pacjentom?
Dla Państwa:

Dla Państwa pacjentów:

Łatwa obsługa systemu & zmiany opatrunków

Niski poziom hałasu

Prosta wymiana zbiornika przy użyciu jednej reki

Tryb dzienny & nocny

Komunikaty alarmowe ze wskazówkami
do samodzielnego rozwiązania problemu

Brak nieprzyjemnego
zapachu

Vivano
Kompleksowe rozwiązanie
do efektywnego leczenia ran.
®

Jedno
urządzenie
Wsparcie

Prostota

Kompleksowe
Rezultaty
rozwiązanie

Kompetencje
www.vivanosystem.info

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 17
Bezpłatna infolinia:
800 26 96 36
www.vivanosystem.info
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