Vivisol
Ik vind de aandacht die ik
nodig heb voor effectief
herstel bij mijn patiënt
Dankzij Individual
Woundcare van VIVISOL

Zorg voor patiënten in de verlengde arm van het ziekenhuis en rechtstreekse
levering van producten en diensten aan zorginstellingen en ziekenhuizen, dat is
wat VIVISOL biedt. De ervaring die we de afgelopen twintig jaar opdeden op
gebied van OSAS, zuurstof en beademing, zit namelijk in onze structuur. VIVISOL
is daarom een veelzijdige expert, steun en toeverlaat voor patiënten, maar ook
voor verpleegkundigen en voorschrijvers. De zorgstructuur die we, dankzij jaren
van ervaring, ontwikkelden, komt zeer goed overeen met de levering en support
die noodzakelijk zijn voor Advanced Woundcare, zoals negatieve druktherapie.
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Contact?

Vivisol Nederland BV brengt
medische zorg thuis met als basis
vertrouwen en is een vooraanstaande
speler in professionele Home Care.
Lid van de internationale SOL Group
met vestigingen door heel Europa.

Het 30 dagen traject

Het 30 dagen traject
Hoezeer we ook overtuigd zijn van
de goede resultaten van negatieve
druktherapie, in sommige gevallen
is het effect simpelweg niet groot
genoeg. Factoren als de algehele
gezondheid van de patiënt hebben
hier ook invloed op. Onze filosofie is
daarom dat binnen ons ‘dertig dagen
traject’ voldoende is aangetoond of

de therapie succesvol is.
De omvang van de wond vermindert
aanzienlijk en de wond is schoner.
In veel gevallen is voortzetting van
negatieve druktherapie zelfs niet
meer nodig.
Wanneer de therapie echter
onverhoopt niet voldoende helpt,
kunnen onze verpleegkundigen
ook adviseren over een alternatief
vervolgtraject. We vinden het
namelijk belangrijk dat de patiënt
vooruit kan blijven kijken en
de therapie niet onnodig lang
voortgezet wordt.
Vandaar, Individual woundcare.

Vivisol Nederland BV
Swaardvenstraat 27
5048 AV Tilburg
t 013-523 10 20
f 013-523 10 29
woundcare@vivisol.nl
www.vivisol.nl
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VIVISOL werkt met twee

Exsudex® XS
De revolutionair kleine Exsudex®
XS is eenvoudig te vervoeren en
vormt daarom geen belemmering
voor de mobiliteit van de patiënt.
Dit maakt de pomp bijzonder
geschikt voor mobiele patiënten
die in de thuissituatie de therapie
volgen, maar ook in ziekenhuizen
en verpleeghuizen is deze pomp
uitstekend inzetbaar.

verschillende Exsudex®
negatieve drukpompen.
deze zijn vervaardigd door
Meditop, een Nederlands
bedrijf dat vooruitstrevende
en degelijke producten
ontwikkelt en produceert.
De Exsudex XS is, dankzij zijn
bijzonder kleine formaat en grootse
prestaties, met recht een innovatie
op gebied van wondzorg te noemen.
Het is de kleine, lichtgewicht,
tegenhanger van de Exsudex® XL:
een wat groter apparaat met exact
dezelfde functies. De Exsudex® XL is,
met zijn touchscreen en intuïtieve
menu, zeer gebruiksvriendelijk.
®

Exsudex® XL
Beide apparaten zijn met dezelfde
disposables te gebruiken en hebben
de volgende kenmerken:
• Continuë en variabele
intermitterende druk
• Langzame opbouw van druk
voor pijnlijke wonden
• Negatieve druk van 10 mmHg
tot 200 mmHg
• Zeer laag geluidsniveau
• Ergonomisch design dat eenvoudig
te reinigen is
• Verschillende alarm- en
veiligheidstoepassingen
• Oplaadbare batterij met een
gebruiksduur van ongeveer 24 uur
• Duidelijke batterij indicator

• Bijzonder compacte vormgeving
• Extreem lichtgewicht met zijn

De Exsudex® XL is met zijn canister
van 900cc geschikt voor wonden
met meer exsudaat, zoals grote
wonden. In de praktijk zien we dit
model met name in ziekenhuizen en
verpleeghuizen terug. Het is daarom
eenvoudig aan een bed of een
infuuspaal te bevestigen.

• Groot full color touchscreen met
intuïtief menu
• Lichtgewicht met zijn 1,1 kilo
• Eenvoudig aan het bed of een
infuuspaal te bevestigen

600 gram
• Unieke disposable draagtas

Disposables en toebehoren
VIVISOL beschikt over een breed
assortiment van disposables
en toebehoren. Denk hierbij
aan verschillende gaas- en
foamverbanden, maar ook aan folies,
connectors, drains, suction ports en
canisters. Naast alle losse disposables
heeft VIVISOL tevens een breed
assortiment aan Exsudex® pakketten
samengesteld. Deze zijn exact
toegesneden op alle verschillende
soorten en formaten van wonden.

Hiermee bestelt u in een handeling de
belangrijkste benodigde disposables
voor de behandeling van een patiënt.
Weer een zorg minder!
Onze verpleegkundigen kunnen u,
indien nodig, uiteraard adviseren
over de disposables die u het beste
kunt gebruiken bij een behandeling.
Via onze Customer Service kunt u de
artikelen eenvoudig bestellen.
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