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VTE riski olan 
hastalarınızı 
koruma 
Hem derin ven trombozunu (DVT) hem de pulmoner 
emboliyi (PE) içeren venöz tromboembolizm (VTE), 
akut bakım kuruluşları ve sağlık sistemlerinde önemli 
bir maliyet yükü oluşturabilen hayati risk içeren bir 
durumdur.1,2

Sağlık tesisleri VTE riskinin farkında olsa da, bakım 
kuruluşları önleme stratejilerini en uygun şekilde 
uygulamak için zaman, eğitim ve kaynaklara sahip 
olmayabilir. Risk altındaki hastaların refahını korumak 
için, bireysel klinik ihtiyaçları dikkate alan kapsamlı 
önleme stratejileri esastır.

VTE'nin yükünü ve önlemenin 
önemini anlamak

Hastaları VTE riskine atan bir dizi faktör vardır. Cerrahi 
prosedürler (>30 dakika) geçiren hastalar her zaman bu 
durumun gelişmesi için en önemli risk gruplarından biri 
olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda, yoğun bakım, kanser, 
obstetrik, bariatri ve inme hastaları gibi hastanede yatan 
diğer yüksek riskli hasta gruplarının farkındalığı, profilaksinin 
önemi vurgulanarak son yıllarda istikrarlı bir şekilde 
artmaktadır.4,9,10

VTE, her yıl 10 
milyon vaka ile 
dünya çapında 
ölüme ve sakatlığa 
neden olan ciddi bir 
durumdur.1

VTE ile ilgili 
vakalarda, meme 
kanseri, prostat 
kanseri, motorlu 
araç kazaları ve 
AIDS'in toplamından 
iki kat daha fazla 
insanın ölümüne 
neden olur.9
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Klinik kanıtlara dayalı 
olarak, günümüz 
kılavuzları, yüksek 
kanama riski olan 
hastalar için etkili bir 
bağımsız modalite olarak 
veya yüksek VTE riski 
taşıyan hastalar için 
kombine bir tedavi 
olarak aralıklı pnömatik 
kompresyon (IPC) 
önermektedir.3,4,5,6,7

IPC nedir?
IPC, VTE'nin önlenmesinde yaygın olarak kullanılan, çok iyi kurulmuş ve 
kanıtlanmış bir aktif kompresyon ve mekanik profilaksi türüdür. İkna edici 
bir kanıt temeli ve az yan etkisi olan bir tedavi olarak, VTE riski taşıyan çok 
sayıda hastanede yatan hastada kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

IPC cihazları, hava ile ayak, baldır, uyluk veya üçünün kombinasyonuna sarılı 
manşonlara şişiren pnömatik bir pompadan oluşur. Manşonların bir (tek tip) 
veya daha fazla (sıralı) bölmeleri vardır. Doğal yürüyüş sırasında meydana 
gelen baldır kası hareketini taklit eden yöntem, bacakların derin 
damarlarındaki kan dolaşımını artırarak kan pıhtılarının oluşumunu önlemeye 
yardımcı olur.8

VTE vakalarının %60'a 
kadarı hastaneye yatış 
sırasında veya kısa bir 
süre sonra meydana 
gelir ve bu da onu 
hastane ölümlerinin 
önde gelen önlenebilir 
nedeni yapar.1,12

DVT'den kaynaklanan 
pulmoner emboli, 
potansiyel olarak 
ölümcül bir 
durumdur.11

Avustralya'da, VTE 
olaylarını tedavi 
etmenin maliyeti yılda 
yaklaşık 1,72 milyar 
ABD dolarıdır. Hasta 
bölümü başına 1,5 
milyon dolar.27

Klinik anlamı
Sırasıyla 2008 ve 2016'da yayınlanan iki Cochrane incelemesi, yüksek riskli 
hastalarda VTE'nin önlenmesinde kombine mekanik ve farmakolojik 
profilaksinin tek modalitelere karşı etkinliğini değerlendirdi. En son meta-
analizde, 22 randomize veya kontrollü çalışmadan ve 9100'den fazla 
hastadan elde edilen veriler dahil edildi. Çalışmaların seçimi, ortopedik, 
ürolojik, kardiyotorasik, nöro, travma, jinekolojik ve genel cerrahi 
müdahaleler dahil olmak üzere çeşitli cerrahi prosedürlerden geçen çok 
çeşitli hasta gruplarını kapsıyordu.

Her iki inceleme de, IPC ve antikogülanların kombine modalitelerinin, VTE 
insidansını azaltmada, izolasyonda kullanılan her iki modaliteden daha etkili 
olduğu sonucuna varmıştır. Antikogülan grubunda DVT insidans oranı %
4.23/6.2 (2008/2016) iken, IPC'nin eklenmesi, riski daha da azaltarak riski 
%0,65/2,9'a indirdi ve farmakolojik profilaksiye IPC'yi ekleyerek DVT 
oranlarında – %53-85 aralığında – önemli bir iyileşme fırsatı gösterdi.  Bu 
sonuçlar, yüksek riskli hastalarda çok modlu profilaksi öneren mevcut 
kılavuzları desteklemektedir.6,7

<14 K
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Erken teşhis ve tedavi 
iyileşmeye yol 
açabilirken, uzun vadeli 
komplikasyonlar ömür 
boyu tedavi ve hastanın 
acı çekmesine neden 
olabilir.13

VTE, her yıl 14.000'den 
fazla Avustralyalıyı 
etkilemektedir ve 
bunun sonucunda 
5000'den fazla insanın 
ölümüyle sonuçlanacaktır. 
Bağırsak veya meme 
kanserinden daha fazla 
ölüm VTE olaylarıyla 
ilişkilidir.27

VTE, uzun süreli ve 
tekrarlayan hastanede 
kalışlar ve tedavi ile 
ilişkilidir ve küresel 
olarak sağlık 
sistemlerine önemli 
ekonomik yüke neden 
olur.16



4  

VTE önlemede uyum ve 
klinik etkinlik arasındaki 
bağlantı

Tek bir pompanın 
rahatlığıyla kişiye 
özel tedavi

Verimli süreçleri 
ve klinik etkinliği 
destekleyin

Hasta
Güvenli, rahat ve sessiz 

noninvaziv tedavi

Tesis
Etkili iş akışını ve 

kanıtlanmış sonucu 
destekleyen uygun 

maliyetli tedavi

Hasta bakıcı
Personel eğitimi 
ile desteklenen 

tüm tedavi 
ihtiyaçları için 
kullanımı kolay 

bir sistem

Klinik 
etkinlik

Uyum, hasta bakımına dahil olan herkes 
tarafından yerine getirildiğinde, en uygun klinik 
etkinliğe ulaşılabilir.

Hasta 
konforunu ve 
tedaviye uyumu 
teşvik edin

Flowtron Aktif 
Kompresyon Sistemi, 
hasta bakımında uyumu 
sağlamaya yardımcı 
olarak klinik etkinliği 
desteklemek üzere 
tasarlanmıştır.
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Bireysel ihtiyaçlara 
göre uyarlanmış 
aktif kompresyon
Size seçim özgürlüğü vermek üzere 
tasarlanan Flowtron sistemi, kullanımı kolay 
tek bir pompada hem tek tip hem de sıralı 
modlar sunar.

SmartSense™ 
teknolojisi

Tek tip 
DVT 

manşonlar

Sıralı Tri 
Pulse 

manşonlar

Flowtron 
ACS900 pompa

ACS900 bağımsız değerlendirmede incelendi

Bakım için en etkili çözümleri belirlemeye odaklanan, kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olan ECRI Institute 
tarafından yapılan bir değerlendirme, Flowtron ACS900'ü performans, güvenilirlik iş akışı, hasta deneyimi ve sahip 
olma maliyeti açısından karşılaştırılabilir bir IPC çözümüne göre derecelendirdi. Raporun bir kopyasının nasıl 
edinileceği hakkında bilgi için lütfen yerel Arjo temsilcinizle iletişime geçin veya www.ecri.org adresini ziyaret edin.

Flowtron Aktif Kompresyon Sistemi, VTE önleme tedavisi sunmanın güvenli, kullanışlı ve 
esnek yoludur.17,18,19,20 Arjo'da, sağlık bakım ortamlardında IPC tedavisinin mümkün olan en 
iyi performansını sağlamak için teklifimizi sürekli olarak geliştirerek onlarca yıldır Flowtron 
mirası üzerine inşa ettik. Hastabakıcıların günlük işlerini kolaylaştırmak ve hastalarına 
bakmak için daha fazla zaman ayırmalarını sağlamak için sürekli çalışıyoruz.

FLOWTRON AKTİF KOMPRESYON SİSTEMİ 
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Her bağlantıda
doğru tedavi
Tedaviyi Flowtron ACS900 pompası ve SmartSense 
Otomatik Manşon Tanıma teknolojisiyle uyarlayarak 
tesisinizdeki VTE riskini azaltın.

Arjo'nun patentli manşon algılama teknolojisi, 
herhangi bir ek kullanıcı müdahalesine gerek 
kalmadan doğru basınç ve kompresyon döngüsünü 
otomatik olarak ayarlar. Basitçe geçmeli 
konnektörleri Flowtron ACS900 pompasına takın, 
gerisini sistem kolayca halleder.

SmartSense 
Otomatik Manşon 
Tanıma

Çeşitli manşon türleri aracılığıyla hem tek tip hem 
de sıralı kompresyon sunan tek bir pompa, tesiste 
birden fazla pompa modeline sahip olma ihtiyacını 
azaltır. Kullanımı kolay Flowtron ACS900, tüm 
tedavi ihtiyaçlarını karşılayan tek bir pompa ile 
VTE önlemeyi basitleştirir.

Flowtron 
ACS900 
pompa

Zorluk
Hastabakıcılar günlük işlerinde 
genellikle çok fazla baskı altındadır. 
Mekanik profilaksi kullanımını 
desteklemek şöyle dursun, 
hastalarıyla ilgilenmek için zaman 
bulmakta bile zorlanabilirler. 
Flowtron çözümü, aşağıdakiler gibi 
hastabakıcı zorluklarının ele 
alınmasına yardımcı olmak için 
tasarlanmıştır:
• Zaman ve kaynak eksikliği

• Hasta dışı aktivitelere harcanan
zaman

• Envanter ve sorun giderme
ekipmanlarını yönetme

• Çoklu sistemler ve yeni
teknolojiler

• Sürekli eğitim ve öğretim ihtiyacı

• Uyumsuz hastalara yönelmek

• Bireysel hasta ihtiyaçlarına
duyarlı olmak

FLOWTRON AKTİF KOMPRESYON SİSTEMİ 
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Akıllı ve 
uyarlanabilir

UylukBaldırAyak

Uyumluluk 
izleme 

Alarmlar ve 
göstergeler

Sabit 
tüp setleri 

Entegre Kablo 
Yönetim Sistemi

SmartSense Otomatik Manşon Tanıma, tek tuşla 
başlatma ile birlikte, Flowtron'u kurulumu ve 
çalıştırması kolay gerçek bir tak ve çalıştır çözümü 
haline getirir. Entegre pil, kesintisiz tedavi sağlar, 
örn. taşıma sırasında.18,19

Tüm hastalar için etkili ve rahat21,22 tedavi sağlayan 
çeşitli manşon türleri ve boyutları. Sistem, farklı 
manşon türlerinin bir kombinasyonunun aynı anda 
kullanılmasına izin verir.

Gelişmiş alarmlar - işlemin her yönden net bir şekilde 
görülmesini sağlayan görsel göstergeler dahil - ve 
güvenilirlik ve hastabakıcının gönül rahatlığı için 
operatör hatası ve olası hastaya zarar verme riskini 
sınırlamak üzere tasarlanmış gerçek zamanlı basınç 
göstergesi.

Uyuma yardımcı olmak için tasarlanmış ve hasta 
günlüğüne kaydedilebilecek veriler sağlayan, 
tedavinin ne kadar süreyle verildiğini kaydeden 
entegre tedavi süresi göstergesi aracılığıyla ekran 
uyumluluk monitörü.

Bağlantının kopmasını ve tüp kaybını önleyen sabit 
tüp setleri ile her zaman tedaviye hazırdır, dolayısıyla 
değiştirme zahmetini ve maliyetini ortadan kaldırır.

Klinik alanda, taşıma ve saklama sırasında tüp seti 
ve güç kablosu yönetimine yardımcı olan Entegre 
Kablo Yönetim Sistemi, hasta güvenliğinin yanı sıra 
hastabakıcının rahatlığını da destekler.17,18,19



Hasta konforuna yardımcı 
olmak için tasarlanmış 
yastıklama iç lifleri

Manşonu güvende 
tutmaya yardımcı olan 
basit ve sağlam Velcro® 
kapamalar

Hafif file dış kumaş, hastayı serin 
ve kuru tutmak için ısı birikmesini 
önlemeye yardımcı olur

Yumuşak ve nefes alabilen iç 
kumaş, mikro havalandırma 
delikleri sayesinde ısı ve nemi 
ciltten uzaklaştırır

8  

Uyum konforla 
başlar
Hafif, nefes alabilen ve buhar geçirgen manşonlar, 
ısı ve nem birikmesini önlemeye yardımcı olarak 
hastanın tedaviye uyumunu destekler.

Klinik anlamı

Azaltılmış VTE olay oranları ile 
bağlantılı olarak aşınma 
süresinin iyileştirilmesinde VTE 
manşonlarının rahatlığına 
artan bir vurgu yapılmıştır.24

Hasta uyumunu değerlendiren 
randomize, kontrollü bir 
çalışma IPC tedavisi ile daha 
rahat bir manşonun daha uzun 
süre giyildiğini gösterdi.25

Zorluk

IPC'nin profilaktik bir yöntem olarak kullanılması, hastanın zaman 
içinde sürekli olarak manşonlar giymesini gerektirir. Bu, hastane 
ortamında VTE riskini azaltmada IPC'nin başarısı için hayati önem 
taşımaktadır. Kılavuzlar, tedavinin günde 18-24 saat boyunca ve 72 
saatten az olmamak üzere veya hasta tamamen hareket edene kadar 
sürekli olarak yapılmasını önermektedir. Majör ortopedik cerrahi 
geçiren hastalarda ameliyat sonrası 10-14 gün boyunca mekanik 
profilaksi önerilmiştir.3,23

Hastalar rahatsız olduklarında, özellikle de cildin aşırı ısınmasına, 
terlemesine veya kaşınmasına neden oluyorsa veya manşonlar başka 
şekillerde cildi tahriş ediyorsa, manşonlarını çıkarabilirler. Hasta 
rahatsızlığı, bakım verenlerin manüel kontroller yapma ve aksi takdirde 
tedaviyi kaçırma riski olan uyumlu olmayan hastalara manşonları 
yeniden takma ihtiyacını artırabilir.

Flowtron, hastanın tedavi sırasında manşonları giymeye daha 
yatkın olmasını sağlayan konforlu birinci sınıf kumaşlarla VTE 
önlemede temel konfor sorununu ele alır. Kanıtlanmış rahat, 
Flowtron manşonları etkili önlemeyi ve iyileştirilmiş hasta 
sonuçlarını destekler.21,22,24,25

FLOWTRON AKTİF KOMPRESYON SİSTEMİ 



Hafif, nefes alabilen 
kumaş, ısı ve nem 
birikmesini önlemeye 
yardımcı olur21

Baldırın etrafını saran patentli kanat 
şeklinde hava kesesi ile bacağın 
doğal eğrisini takip etmek için 
tasarlanmış manşon

Çok çeşitli hasta tiplerine ve 
hastabakıcı ihtiyaç ve 
tercihlerine hitap eden 
geniş ayak, baldır ve uyluk 
manşonları yelpazesi
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Flowtron manşonları 
ile seçim özgürlüğü

Optimum anatomik uyum ve 
gelişmiş hasta konforu için 
tasarlanmış sıralı manşon 
yelpazesi

UylukBaldır

UylukBaldırAyak

Tek bölmeli 
DVT 
manşonlar

Uygulamada 
kullanım kolaylığı için 
manşonun üzerine 
basılmış net görsel 
talimatlar26

Hastanın yakınındaki bağlantı noktalarını sınırlayarak basınç 
yaralanmaları riskini azaltmaya yardımcı olmak için 
tasarlanmış, kemik çıkıntısından uzakta bacağın önüne 
yerleştirilmiş tek hava giriş borusu

Güvenli ve rahat bir uyum 
sağlayarak etkili tedaviyi 
desteklemeye yardımcı olan basit 
ve sağlam Velcro® kapamalar

Sıralı 
Tri Pulse 
manşonlar

Gelişmiş Hava Akışı Hafif kumaş, 
ısı ve nem birikimini önleyerek 
cildi serin ve kuru tutar22

FLOWTRON AKTİF KOMPRESYON SİSTEMİ 
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Etkili VTE 
önlemede
ortağınız 

60 yılı aşkın tecrübesiyle Arjo, günümüzün karmaşık sağlık bakım 
ortamlarının değişen ihtiyaçlarını ve zorluklarını daha iyi anlamak 
için sağlık profesyonelleriyle birlikte çalışan klinik odaklı bir 
şirkettir. VTE önleme taahhüdümüz, yalnızca bir pompa ve 
manşon tedarikçisi olmanın ötesinde, derin ven trombozu ve 
pulmoner emboli ile mücadelede ortağınız olmanın ötesine 
geçer. 

Bunu, sağlık bakımının ekonomik değerini ve tesiste artan genel 
verimliliği destekleyen klinik olarak kanıtlanmış önleme çözümleri 
sunarak yapıyoruz. Buna, kompresyon tedavisi stratejilerinizi 
artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir dizi hizmet ve eğitim 
programı dahildir.

Yaptığımız her şeyi 
insanları düşünerek yapıyoruz.

1970'lerin başı: Londra'daki Hammersmith 
Hastanesi ve Kings College Hastanesi'nde 
DVT profilaksisinin ilk denemeleri, Flowtron 
Aire'in geliştirilmesine yol açtı

1957: Arjo, İsveçli girişimci 
Arne Johansson 
tarafından kuruldu

1979: Flowtron Aire Ltd, 
sağlam ve klinik olarak etkili 
IPC ürünleri geliştirmede 
etkili olan Huntleigh oldu

1995: Arjo, Getinge 
Group tarafından 
satın alındı

1973: IPC'den hematolojik 
etkiler gösteren ilk şirket

1998: Flowtron DVT Ayak 
manşonu serisi tanıtıldı ve daha 
fazla konfor için hafif şişirme 
kompresyonu ile piyasadaki ilk 
ayak manşonu oldu

Arjo'nun VTE 
önleme geçmişi 
ve mirası

1950

FLOWTRON AKTİF KOMPRESYON SİSTEMİ 
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Klinik destek
En iyi uygulamaları ve kanıta dayalı VTE önleme stratejilerini 
teşvik ederek hasta sonuçlarını iyileştirmenize ve VTE 
oranlarını düşürmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 
Amaç, cihaz kullanımını en uygun hale getirmek için size 
klinik destek sağlayarak bakım kalitesini iyileştirmek ve 
maliyetleri azaltmaktır.

Eğitim programları ve destek 
Arjo VTE önleme ürünlerinizin en etkin şekilde kullanılmasını 
sağlamak için kapsamlı eğitim ve destek hizmetleri 
sunuyoruz. Ekibimiz size yalnızca derin ven trombozu ve 
bununla ilgili komplikasyonlar ve maliyetler hakkında 
derinlemesine bir anlayış sağlamakla kalmaz, aynı zamanda 
eksiksiz bir Arjo çözümünün daha verimli bir iş akışı 
sağlarken VTE oranlarını düşürmenize nasıl yardımcı 
olabileceği konusunda da eğitim veriyoruz.Uygulamadan 
sonra, tesisiniz iş akışlarını sürekli iyileştirmek için sürekli 
destekten yararlanacaktır.

Finansal Çözümler
Hastalara mümkün olan en iyi bakımı vermekten daha önemli 
bir şey yoktur. Arjo, doğru zamanda doğru ekipmana sahip 
olmanızı ve tesisinizin çeşitli hasta popülasyonunun değişen 
ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olmasını sağlamaya yardımcı 
olacak kapsamlı çözümler sunar. Kiralama çözümlerimiz, ne 
zaman ve nerede olursa olsun, özel bakım ihtiyaçlarını 
karşılamak için özel ekipmana ve kanıtlanmış tedavilere 
erişmenizi sağlar. Yatırımlarınızdan en iyi şekilde 
yararlanmanıza yardımcı olmak için nitelikli analizlerle 
desteklenen finansman çözümleri de sunuyoruz.

Arjo Bakımı
Kapsamlı hizmetimiz, ekipmanınızdan en iyi şekilde 
yararlanmanızı ve sorunların ortaya çıkmadan önlenmesini 
sağlar. Bu, orijinal yedek parça tedarikinden servis 
kayıtlarının net dokümantasyonu ile uyumlu süreçleri 
desteklemeye kadar özel bir servis anlaşmasını içerir. 
Ürünlerinizin bakımına odaklanalım, böylece siz hastalarınıza 
bakmaya odaklanabilirsiniz.

Arjo Locate™
Yoğun bir bakım ortamında, kritik olarak ihtiyaç duyulan tıbbi 
ekipmanı aramak için zaman harcamak maliyetli ancak günlük 
olarak yaygın bir durumdur. Arjo Locate, önemli ekipmanı tek 
bir dokunuşla bulmanızı sağlayarak, bakıcının değerli 
zamanından tasarruf etmenizi sağlar. Büyük ve küçük 
tesislerin ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen bulut tabanlı bir 
çözüm olan Arjo Locate, herhangi bir mobil ekipmanın gerçek 
zamanlı konumunu, İnternet bağlantısı olan herhangi bir 
bilgisayar veya dokunmatik ekranlı cihaz aracılığıyla izler. 
Ayrıca, invaziv kablolu kurulum çalışmalarına veya karmaşık 
navigasyon sistemlerine olan ihtiyacı da ortadan kaldırır. VTE 
önlemeniz için bu, pompaların kaybolmasıyla ilgili sorunun 
(potansiyel olarak ceza ücretleri ve diğer maliyetlerle 
sonuçlanması) önlenebileceği anlamına gelir.

2020

2007: Getinge Group, ArjoHuntleigh 
markasını yaratmak için Arjo ile 
birleştirerek Huntleigh Technology 
PLC'yi satın aldı

2017: Arjo, halka açık 
bağımsız bir şirket oldu

2018: Arjo, tek kullanımlık invaziv 
olmayan tıbbi cihazların toksik olmayan 
ve çevre dostu yeniden işlenmesinde 
uzmanlaşmış ABD merkezli ReNu 
Medical şirketini satın aldı

2002: Flowtron Universal, 
otomatik manşon tanıma ve 
aynı pompadan baldır, uyluk ve 
ayak kompresyonunu çalıştırma 
kapasitesine sahip piyasadaki ilk 
IPC pompası oldu

2014: Daha sonra ACS900 
ile değiştirilecek olan 
Flowtron ACS800, hem tek 
tip hem de sıralı tedavi 
sağlayabilen piyasadaki ilk 
pompa oldu.

2018: ABD'de Arjo Pure markası 
altında başlatılan yeniden işleme 
hizmeti, Arjo'nun geleceğe yönelik 
sürdürülebilirlik ve ortaklık hedefleri 
için net bir yön belirledi



ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ 
BOYUNCA DAHA AZ ATIK 
OLAN KULLANICI DOSTU 
MANŞON AMBALAJI

• Yeni üretim ve paketleme süreci
Manşon imalatında ve ambalajlamada daha az
malzeme kullanımı ve daha az hurda

• Yeni polietilen malzeme
Daha yüksek kalite, tamamen geri dönüştürülebilir

ve açılması daha kolay

• Polietilene basılmış kullanıcı talimatları /
Manşon üzerine basılmış uygulama kılavuzu
Geliştirilmiş okunaklılık, kullanım kolaylığı ve güvenlik

• Kağıt formatı IFU'nun ortadan kaldırılması
Daha az kağıt israfı ile çevremizin ve
ormanlarımızın korunması
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*Yeniden işleme şu anda yalnızca ABD'de kullanılabilir.

Çevresel 
sürdürülebilirlik
Bir dizi girişimle, ürünlerimizin çevresel etkisini en aza 
indirmek için sürekli çalışıyoruz. Bu, ürünlerimizin yaşam 
döngüsünün geliştirme, üretim, dağıtım, kullanım, yeniden 
işleme ve nihai imha veya geri dönüşüm aşamaları boyunca 
daha sürdürülebilir malzeme ve süreçlerin kullanılmasının 
yanı sıra hurda ve atıkların azaltılmasını da içerir.

VTE önleme kapsamında, ReNu Medical*'ı satın almamız, 
kimyasal kalıntı veya emisyon olmadan invaziv olmayan 
tıbbi cihazların toksik olmayan yeniden işlenmesini 
sunmamızı sağlar. Hastaların ve hastabakıcıların refahını 
sağlarken, çevresel etkiyi ve tıbbi atıkları azaltma, işimizin 
ve müşterilerimizin kullanım alanını iyileştirme 
çabalarımızın bir parçasıdır.

FLOWTRON AKTİF KOMPRESYON SİSTEMİ 



DVT5 ≤ 36cm/14inç

DVT10 ≤ 43cm/17inç

DVT20 ≤ 58cm/23inç

DVT60L ≤ 81cm/32inç

DVT30 ≤ 71cm/28inç

DVT40 ≤ 89cm/35inç

FG100
US (M) ≤ 7
US (F) ≤ 9
EU ≤ 40
UK ≤ 7

FG200
US (M) ≥ 7.5
US (F) ≥ 9.5
EU ≥ 41
UK ≥ 7.5
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 Uygulama Öğe ref.  Boyut Ölçü

TRP10 ≤ 43cm/17inç

TRP20 ≤ 58cm/23inç

TRP60L ≤ 81cm/32inç

TRP30 ≤ 71cm/28inç

TRP40 ≤ 89cm/35inç

Flowtron DVT manşonları

Flowtron Tri Pulse manşonları

Ayak

Baldır

Uyluk

Küçük

Orta

Büyük

Çok büyük,
bariatrik

Uygulama

Sıralı

Tek tip

Kompresyon türü

Boyut

Flowtron ACS900 pompa

S-M

L-XL

Duvara 
monte
Öğe ref.:
526366

Serum askısına 
monte 
Öğe ref.:
526359

Model Tür Tüp uzunluğu

ACS900 Standart 2.1m/7ft

ACS900 OR (Ameliyathane) 4.0m/13ft

 Uygulama Öğe ref.  Boyut Ölçü

FLOWTRON AKTİF KOMPRESYON SİSTEMİ 
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Aralık 2019 Arjo tarafından tedarik edilen ekipman ve ürünlerde yalnızca amaca özel tasarlanmış Arjo tasarımı parçalar kullanılmalıdır. 
Politikamız sürekli geliştirme olduğundan, önceden haber vermeksizin tasarımları ve özellikleri değiştirme hakkını saklı tutarız. ® ve ™, 
Arjo şirketler grubuna ait ticari markalardır. © Arjo, 2019

Arjo'da, hareket kabiliyetinde azalma ve yaşa bağlı sağlık sorunlarından etkilenen insanların günlük yaşamlarını iyileştirmeye kararlıyız.
Ürünlerimiz ve çözümlerimiz ergonomik hasta taşıma, kişisel hijyen, dezenfeksiyon, teşhis, basınç yaralanmalarının ve venöz 
tromboembolizmin etkin bir şekilde önlenmesini sağlar ve bakım ortamlarındaki profesyonellere güvenli ve onurlu bakım standardını 
yükseltmeye yardımcı olur.
Yaptığımız her şeyi insanları düşünerek yapıyoruz.
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Arjo'nun aktif kompresyon 
tedavisi ile VTE riski taşıyan 
hastalarınız için önleme 
stratejilerini güçlendirin.
Tanıtım videosunu izlemek için QR kodunu tarayın. Akıllı 
telefonunuzun kamerasını QR koduna doğrultun (Android 
telefonların bir QR okuyucu uygulamasına ihtiyacı olabilir).

Flowtron ACS900 tanıtım videosu
https://arjo.wistia.com/medias/5ai1dd7584




