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KALİTE POLİTİKAMIZ

Gelişen teknolojileri barındıran, kullanıcı taleplerini takip edip karşılayan, uzun kullanım ömrüne sahip 

yüksek kaliteli ürünleri sunmak ve satış sonrası hizmet bilincinde de aynı kaliteyi sağlamak. Müşteri geri 

bildirimlerini en etkin şekilde yöneterek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak.

Yüksek bilgi birikimine sahip deneyimli yönetim kadrosu ve nitelikli işgücü, çalışan bilgilerini sürekli 

güncel tutan periyodik eğitimler gerçekleştirmek. Personel seçiminde vizyonumuz gereği mesleki ve 

sosyal anlamda kendini geliştirmiş, iş ahlakı ve karakteri yüksek, sıcak kanlı, olgun, sinerjisi yüksek 

bireyleri tercih etmek.

Proje ortaklarımız, bayilerimiz ve tüm müşterilerimiz için her an ulaşılabilir olmak, rutin ziyaretler ile 

iletişimi en yüksek seviyede tutarak teknolojik güncellemelerden kendilerini sürekli haberdar etmek. 

Bakım, onarım, eğitim gibi ihtiyaç doğması durumunda mümkün olan en kısa sürede gerekli hizmet ile 

oluşan talebi yanıtlamak.

50 yıllık geleneğimizin, marka değerimizin, başarı ve hedeflerimizin gelecek nesillere de aktarılmasını ve 

daha yüksek seviyelere çıkarılmasını sağlamak.

Temel prensip olarak etik, saydam, herkes tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir yapıya sahip olmakla 

birlikte proaktif, inovatif, sürdürülebilir ve sürekli iyileştirilebilir olma bilincini sistematik hale getirmek.

ÜRÜN POLİTİKAMIZ

Uzun yıllardır bilinir olmanın getirdiği sorumluluk çerçevesinde ürün seçerken alanında dünyaca saygı 

duyulan markaları öncelemek, sunacağımız ürünlerin uzun ömürlü yapısı ve düşük servis ihtiyacı 

sayesinde ülke ekonomisine katkı ve yüksek müşteri memnuniyeti konularında maksimum başarı 

sağlamak. Alırken değil kullandıkça kazandıran, ucuz değil nitelikli ürünleri bünyesinde bulundurmak. 
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VeinViewer Damar Görüntüleme Cihazı

  Başlıca hasta tipleri ve kullanım alanları;
»Yenidoğan, pediatrik, yetişkin, yaşlı, obez hastalarda ten rengi ayrımı olmadan,
»Onkoloji, plastik cerrahi, acil servis, kan alma, yoğun bakım, dermatoloji, KVC, hemodiyaliz        
  departmanlarında ve laboratuvarlarda,
»Skleroterapi, flebektomi, flebotomi, kateterizasyon, botoks uygulamalarında,
»Klinik, hastane, estetik merkezleri ve ambulanslar.

Özellikler

»İnsan sağlığına zararsız yakın kızılötesi (NIR) ışın teknolojisi ile flebotomi ve kateterizasyon uygulamaları  
  için ideal
»Damar görüntülemede yüksek uygulama başarısı için HD görüntüleme ve benzersiz Df2 (Digital Full     
  Field) teknolojisi  
»Yüksek çözünürlüklü HD görüntünün LED projeksiyon ile cilt üzerinde gösterimi
»Potansiyel komplikasyonları önler ve hastaların iyileşme sürecini hızlandırır
»Damar yolu tıkanmalarını ve gereksiz periferik santral kateter (PICC) kullanımını azaltarak hasta   
  memnuniyetini artırır
»10 mm derinliğe kadar olan yüzeysel damarların ve 15 mm derinliğe kadar kanın görüntüsünü yüksek   
  çözünürlükte gözlemleme imkanı
»Valflerin konumunu ve venöz bifurkasyonların konumunun tespit edilebilmesi
»Kateterizasyon sırasında kayan damarın görüntülenebilmesi ve oluşan hematomun tespit edilmesi
»Salin ile yıkama sırasında damar yolu açıklığının değerlendirilmesinde yardımcı
»Estetik uygulamalarda göze temas durumunda zararsız NIR teknolojisi
»Tüm hasta tipleri için kullanıma olanak sağlayan farklı görüntüleme modları
»5 yıl garanti
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ESTETİK
Flebektomi uygulamasında çıplak gözle işaretleme ve VeinViewer karşılaştırması

ONKOLOJİ
»Süre gelen tedavi için kalan hassas damarları tespit eder ve korur.

»Kontrast veya radyoizotop görüntüleme enjeksiyonları sırasında kirli kan akışının takibi için gerçek zamanlı  
  görüntülemeyi kullanır.

SKLEROTERAPİ
»Hastaya tam erişim sağlar ve sorunun ana nedeni olan derinlerdeki görünmez besleyici damarları tespit  
  eder

»İşlemin başarı ihtimalini artırarak ilave tedavi gereksinimini engeller

KAN ALMA MERKEZİ
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 “Her damar görüntüleme cihazı aynı değildir.”
Görüntüleme teknolojisinde önemli olan 4 anahtar özellik; doğruluk, çözünürlük, parlaklık ve hassasiyettir.

*Aşağıdaki VeinViewer ile Marka A arasındaki karşılaştırma görüntüleri tamamen aynı koşullar altındaki  
  uygulamalar sonucu elde edilmiş olup üzerinde herhangi bir işlem uygulanmamıştır.

DOĞRULUK: Doğru kateteri seçebilmek için

ÇÖZÜNÜRLÜK: Venöz opsiyonlarının net görüntülenmesi için

Görüntünün çözünürlüğü derin damarların görüntülenmesinde ve 
birbirine yakın damarların ayırt edilmesinde kilit rol oynar. 

Df2 teknolojisi, yüksek çözünürlüklü imaj sunarak derin damarların 
belirgin şekilde görüntülenmesini ve birbirine yakın çoklu damarların 
ayrı ayrı tespit edilmesine olanak sağlarken lazer teknolojisi derin 
damarların daha az belirgin ve birbirine yakın çoklu damarların tek bir 
damar gibi görüntülenmesine sebebiyet verir.

Df2 teknolojisi damar genişliğinin doğru görüntülendiğinden emin 

olunmasını sağlar.

Yüksek çözünürlüklü Df2

Lazer metodu odak düzlemine sahip değildir. Uygulama 

alanındaki görüntüde dağınıklık gerçekleşebilir. Bu nedenle hatalı 

damar genişliği tespitine ve dolayısıyla yanlış kateter seçimine 

neden olabilir.

Düşük çözünürlüklü lazer 

30 cm mesafeden VeinViewer 30 cm mesafeden Marka A

Marka A

Marka A
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 “Her damar görüntüleme cihazı aynı değildir.”

HASSASİYET: Derin ve küçük damarların görüntülenmesi için

PARLAKLIK: Daha fazla venöz opsiyonu elde etmek için

Daha parlak görüntü daha iyi görüntüdür. 

Farklı ortam ışıklarında kontrastı artırarak daha parlak imaj imkanı veren Df2 teknolojisi, yetersiz kontrast 
nedeniyle daha donuk görüntü elde edilmesine neden olan lazer teknolojisine göre daha üstündür. Dolayısıyla 
Df2 teknolojisi, kateterizasyonun başarısının ve hasta konforunun artmasına olanak sağlar.

Df2 teknolojisi ile ışık demeti projeksiyon alanına eş zamanlı olarak 

gönderilir. Böylece küçük ve derin damarlar daha net görüntülenir.

Yüksek tarama hızı gerektiren lazer teknolojisi, küçük ve derin 

damarların görüntülenmesini zorlaştırır.

Marka A

Marka A
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Christie Assure Program™ sayesinde 
kullanıcıya 5 yıl  boyunca; kapsamlı ürün 
kullanımı eğitimleri, online eğitimler, 
yazılım güncellemeleri ve fabrikasyon 
ürün garantisi ayrıcalığı sağlanmaktadır.

ASSURE™ PROGRAMI

Görüntüleme bizim kurum DNA’mız…

Ana firmamız Christie® Digital Systems, dünyadaki görsel teknoloji şirketlerinin arasında en inovatifi olarak 
tanınmaktadır. 100’den fazla patenti bulunan şirketimiz sayısız sektörel onur ödülüne (ikisi akademik ödül 
olmak üzere) layık görülmüştür. Christie Medical Holdings, hasta memnuniyetini artırırken riskleri ve bakım 
masraflarını azaltmaktadır. Sınıfının öncüsü VeinViewer® ürünlerimizin ilk seferde başarısı periferik santral 
kateter (PICC) uygulamasında azalma ve hasta memnuniyetinde artış sağladığı klinik olarak kanıtlanmıştır.

ASSESS™ Plus GÖRÜNTÜLEME

Sadece VeinViewer ürünleriyle birlikte verilen görüntüleme yazılımı ASSESS Plus ile damarları hiç görmediğiniz 
gibi görün. Kişiselleştirilebilir modları her bir hasta için en iyi görüntüleme şeklini seçmenizi sağlayarak tüm 
kan alma işlemlerinde en doğru değerlendirmeyi yapabilmeniz için kontrolün çoğunu size bırakır.

»Evrensel – tüm hastalara uygun

»İnce detay- pediatrik veya skleroterapi hastalarındaki küçük   
  damarların görülebilmesi için ideal 

»Ters - daha fazla görüntü kişiselleştirmesi için görüntüleme    
  alanındaki damarların rengini tersine çevirir

»Yeniden boyutlandırma – 3 farklı pencere boyutu – pediatrik   
  hastalar için mükemmel bir özellik

»Maksimum Parlaklık – değişken ışık koşulları için en parlak      
  damar görüntüleme 

»Görüntü Kaydı- HIPAA uyumlu sistem damar görüntülerinin     
  200’e kadar statik PNG görselini kaydedebilir

»Üç Renk- klinisyenin görüntüleme renginin (yeşil, sarı, beyaz)      
  hastanın cilt rengi ve kişisel tercihine göre ayarlayabilmesini    
  sağlar.
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“Esnekliğinizi artırın…”

VeinViewer Flex Damar Görüntüleme Cihazı
»10 mm derinliğe kadar olan damarları, 15 mm derinliğe kadar olan kan görüntüsünü, valfleri görüntüleyebilme
»Standart “evrensel” ve opsiyonel “ince detay”, “ters”, “yeniden boyutlandırma”, “maksimum parlaklık” olmak  
  üzere 5 farklı çalışma modu
»Damar genişliği tespitinde ultrasonografiye göre %97 hassasiyette çözünürlük
»Hafif, elde kullanıma uygun yapısı sayesinde kolayca taşınabilir
»Portatif yapısı ile muayene masası, hasta karyolası korkuluğu, kan alma koltuğu ve serum askısı ile     
  kullanıma uygun
»Hasta üzerinde eller serbest şekilde çalışma imkanı
»Tüm ten renklerinde optimal yeşil görüntü netliği
»HIPAA uyumlu sistem damar görüntülerinin 200 adete kadar statik PNG görselini kaydedebilme
»Şehir şebeke cereyanı ve batarya ile kullanıma uygun
»2 saat kullanım ömrüne sahip Li-ion batarya
»Sadece 730 gr ağırlığında

NASIL ÇALIŞIR?

SET İÇERİĞİ

VeinViewer Flex, zararsız yakın kızılötesi (NIR) ışını hastanın cildine yansıtır, kandaki hemoglobin bu ışını 
emer ve ışın bölgesinin etrafındaki dokular ışını görüntüleme ünitesine geri yansıtır. Görüntüleme ünitesi, 
gelen veriyi alır ve tescilli algoritması ile işler, renk ve kontrast ekler. Cilt yüzeyine gerçek zamanlı olarak LED 
projeksiyon ile geri yansıtarak yüksek çözünürlüklü HD görüntü oluşturur. 

Patentli AVIN™ (Active Vein Imagination Navigation) teknolojisi, VeinViewer’ın cildin ötesini görmesini ve 
sadece enjeksiyonun değil tüm damar yolu açma prosedürün sonuçlarını iyileştirir.

»2 adet sabitleyici aparat (Serum  
  askısı ve masa için)

»2 adet batarya ve batarya şarj cihazı

  AC güç adaptörü

»Bilek askısı

»Yumuşak taşıma çantası

»USB kablosu (VeinViewer Flex  
  Connect PC yazılımı için)

»VeinViewer Flex Connect PC yazılımı

  Eğitim CD’si

»Seyahat taşıma çantası (Opsiyonel)

»Araç şarj kiti (Opsiyonel)

»Trolley (Opsiyonel)
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“Vizyonunuzu genişletin…” 

Vision2 Görüntüleme Ünitesi

Tek elle manevra özelliği 
sayesinde hızlı ve eller 
serbest Hasta gözlem HD ve 
DF2 görüntileme teknolojisi 
yüzeysel damar örüntülerinin 
net, doğru ve gerçek zamanlı 
görüntülenmesini sağlar. 
Tamamen ASSESSTM Plus 
görüntüleme takımımızla 
donatılan düzenek tam 
kontrol ve kişiselleştirme 
sağlar..

Maksimum Erişim Kolu

Standart bir hasta 
karyolasında tepeden tırnağa 
bir değerlendirme yapabilmek 
için cihazı hareket ettirmek 
zorunda kalmadan tek elle 
kolayca konumlandırmanızı 
sağlar.

Hızlı Değiştirilebilen Esnek 
Güç Kaynağı

Sistemi kullanım sırasında 
şarj edebilmenizi sağlayan 
AC veya hızlı değiştirilebilen 
batarya ile ''ölü cihazlara'' 
son. Bataryalar Vision2 ve 
VeinViewer Flex'in tam sistem 
optimizasyonuna uygundur. 

Hastane Sınıfında Dayanıklılık

Tüm departman ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek ergonomik 
tasarımı sayesinde en yoğun 
hastane ortamlarının günlük 
rutinlerine bile dayanıklıdır.

Ultra Alçak Profil Ayak

Yatağın altına kolayca 
yerleştirilmesini sağlayan 
tasarımıyla hastane içinde 
zahmetsizce itilebilir. 
Çabuk kilitlenme ve 
alçalma için tekerlek kilitleri 
kolayca görülebilir şekilde 
tasarlanmıştır.  

  Esnek Bilek Kayışı

»360° hareket kabiliyeti

»Hızlı ve kolay odaklanma

»Tüm hasta durumlarını     
  görüntüleme

»Gerektiğinde damar yolu     
  yerleştirebilme

Serum Tedarik Sepeti

Eksiksiz işlem için kan alma
ekipmanına kolay ve iş 
başında erişim.

VeinViewer Vision2 Damar Görüntüleme Cihazı
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»10 mm derinliğe kadar olan damarları, 15 mm derinliğe kadar olan kan görüntüsünü, valfleri görüntüleyebilme

»Damar genişliği tespitinde ultrasonografiye göre %97 hassasiyette çözünürlük

»Şehir şebeke cereyanı ve batarya ile kullanıma uygun

»2 saat kullanım ömrüne sahip Li-ion batarya

»Standart “evrensel”, “ince detay”, “ters”, “yeniden boyutlandırma”, “maksimum parlaklık” olmak üzere 5  
  farklı çalışma modu

»Hasta üzerinde eller serbest şekilde çalışma imkanı

»HIPAA uyumlu sistem damar görüntülerinin 200 adete kadar statik PNG görselini kaydedebilme

»Kan alma ekipmanlarına kolay erişim sağlayan aksesuar sepeti

»Görüntüleme rengini (yeşil, sarı, beyaz) hastanın cilt rengine göre ayarlayabilme

»173 cm yükseklik ve 130 cm kol uzunluğu
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MaxReach özelliği sayesinde cihazı yeniden konumlandırmaya gerek kalmadan 130 cm mesafeye kadar 
erişim imkanı sunar.
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