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Veinus Pro
InfraEyes презенту є Veinus Pro, мистецький прис трій, портатив 

ний, веновізор для найліпшого пошуку вен для канюляції 

пацієнтів без ризику та з мінімальним дискомфортом для 

пацієнтів

Переваги
• Зручний доступ до  вен.
• Подвійна візуалізац ія – на м апі шкіри та LCD диспл еї.

• Акуратне проколювання з першої с проби.

• Відсутній чи мінімальний диско мфорт для пацієнтів.

• Зберігає дорогоцінний час під час прийому  ліків.

• Неінвазивний, легкий і портативний.

Пацієнти для яких рекомендовано Veinu s Pro
• Пацієнти в стані тривалого перебуванн я, дегідрації.

• Пацієнти з зайвою вагою, анемією, гіпотонією чи значною 

втратою кр ові

• Діти - педі атрія, вклю чно з неонатальним  періодом.

• Пацієнти з проблемами шкіри  - опіки, зморшками або 
іншими с кладнощами.

Де може бути корисним Veinus Pro?
• Швидка та екстренна доп омога

• Відділи інт. терапії, амбулатор ії та операційні театри 

• Педіатрія, геріатрія

• Онкологія, флеботомія, патології

• Банки крові, медичні коледжи та школи

для мед сестер.

Особливо сті
• Зменшення  травматичності для пацієнтів, що з мушені 

проходити через багаторазові спроби  пункції.

• Підвищена точність дозволяє краще канюлювати зменшуючи 
ризик повторної пункці ї.

• Скорочений час на процедуру в якості вхідних даних від Veinus 

Pro інформація значно наглядніша, на відміну від неозброєнного 

о к а.

• Підвищення продуктивності роботи медичного персоналу 

дозволяє відвідати більше п ацієнтів.

• Зниження шансу інфекції внаслідок зменшення необхідності 

повто рних спроб.

• Неінвазивно, безконтактна  операція, дозволяє

уникнути потреби контакту пристрою з поверхнями, що мінімі 

зує  ризик виникнення і нфекції.

• Абсолютно безпечний,не має лазерного  випромінювання

окоНеозброєне Veinus-Pro 

Інформація
Вага  300 г 

Розмір 210 x 60 x 60 мм 

Температура  роботі 4°C до 40°C 

Темп-ра зберігання -10°C до 50°C 

Візуалізація До 10 мм 

Опер. дист. 10 до 20 см,. оптим.: 15 см 

Режими Різні режими в залежності від пацієнта

Викор. батареї 2-3 г використання 

Зарядка 5 г 

Тип іллюмінації Близько до інфрачервоного  

Тип проектора LED, Reflective 

Тип батареї Вбудована  Акумулятор, Li-Ion, 3.7V, 
5000 mAH 

Тип зарядки Micro USB, 5V, 2A, 110-230 V 

Портативність Так 

Індикатори Зарядка: Помаранчевий, Готово: Зелений 

УВАГА:
•  Має використовуватися лише кваліфікованим  медперсоналом

• Не для пошуку вен на чи біля очей 

•  Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед застосу 
ванням
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