PHLEBO PRESS® DVT
Univerzální řešení prevence DVT
Přístroje Phlebo Press® DVT představují nejvšestrannější systémy prevence
hluboké žilní trombózy (DVT), k níž využívají sekvenční graduovanou obvodovou
kompresi dolních končetin, která imituje činnost svalů vyvíjenou při běžné
chůzi. Tím podporují krevní oběh a snižují stagnaci žil. Tato klinicky ověřená
metoda snižuje riziko výskytu hluboké žilní trombózy a plicní embolie
bez rizika krvácení spojeného s použitím farmakologické profylaxe.

Přednosti:
 Snadné ovládání jedním tlačítkem
 Velmi tichý chod – neruší pacienta
 Zvukový a vizuální alarm pro snadné
monitorování ze stanoviště sestry
 Prokázané výsledky, přístroj byl
navržen na základě zkušeností
ošetřujícího personálu

 Bateriové i kabelové napájení
 Skladný design, který umožňuje uchycení
na rám postele
 Výrobek izraelské firmy Mego Afek AC
Ltd. (světový leader v kompresní terapii Lympha Press®)

Přístroje

Hmotnost (kg)
Rozměry (cm)
Tlakový rozsah (mmHg)
Rozpoznání režimu pro jednu nohu
Vyfouknutí/nafouknutí (sec.)
Doba cyklu (sec.)
Alarmy
Automatické rozpoznání návleku
Výdrž baterie (h)
Sekvenční masáž
Střídavá masáž
LCD displej
Napájecí kabel (m)

DVT 603 All In One
2,3
17,6 X 22,7 X 19,7
45/130

12/48
60
Baterie a napájení

8



5

DVT 660 Pro
2
17,6 X 22,7 X 19,7
45/130

12/48
60
Baterie a napájení
12


5

DVT 650 Easy
2
17,6 X 22,7 X 19,7
45

12/48
60
Baterie a napájení
12

5

Kompresní návleky Phlebo Press® DVT

Speciálně vyvinuté návleky Phlebo Press® DVT jsou vyrobeny z jemného a prodyšného
materiálu, díky kterému jsou nohy a chodidla pacientů udržovány v pohodlí během celého
pobytu v nemocnici. Ergonomický tvar návleků zajistí správné uchycení u každého pacienta.

Výhody:







čtyři komory poskytují střídavou, obvodovou a sekvenční masáž
lehké, prodyšné návleky vyrobené z jemných, absorpčních materiálů
provedení vnějších suchých zipů pro snadné nastavení a bezpečné upevnění
boční připojení jako prevence podráždění kůže od hadic a konektorů

Návleky Comfort B

Jednokomorové - chodidlo



Čtyřkomorové - lýtko

Čtyřkomorové - lýtko/chodidlo

Čtyřkomorové - lýtko/stehno

Velikosti návleků

Chodidlo
Chodidlo/lýtko
Lýtko
Lýtko/stehno
Počet komor
Levé i pravé

Comfort B
M
S,M,L
S,M,L
S,M,L
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